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Důležité

Zprávy z městské části Praha 4
Rada městské části Praha 4 na svém zasedání 4. listopadu:
NESOUHLASILA
- s prodejem části pozemku parc. č. 1133/1 o výměře cca 1 683 m2 v k. ú. Podolí ve vlastnictví
hl. m. Prahy vlastníkovi budov č. p. 1108 a 1110
v ul. Podolské nábřeží. Pozemek je součástí
rozsáhlého přírodního sportovně rekreačního
území podél Vltavy. Z důvodu kontroly nad
aktivitami a rozvojem v tomto území v majoritním vlastnictví hl. m. Prahy je majetková
fragmentace tohoto území nežádoucí;
- s prodejem pozemku parc. č. 2131/2 o výměře 84 m2 v k. ú. Krč ve vlastnictví hl. m. Prahy
za účelem scelení se sousedními pozemky ve
vlastnictví žadatele a za účelem rekonstrukce
sousedního objektu č. p. 614 v ul. Budějovická a využití jako staveniště po dobu rekonstrukce. Pozemek je součástí veřejných ploch
zeleně ohraničujících odstavnou plochu pro
autobusy na terminálu Kačerov. Akceptovat
lze pouze prodej té části pozemku parc. č.
2131/2 v k. ú. Krč, na kterou bude přesahovat
zateplovací obvodový plášť objektu č. p. 614
v ul. Budějovická;

ZAUJALA
- nesouhlasné stanovisko k úplatnému převodu
části pozemku parc. č. 171/4 o výměře cca
125 m2 v k. ú. Krč ve vlastnictví hl. m. Prahy
za účelem vytvoření zpevněné plochy pro

parkování vozidel. Jedná se o lesní pozemek,
ve kterém není přípustné řešit dopravu v klidu pro objekty pro bydlení;
- nesouhlasné stanovisko k úplatnému převodu
pozemku parc. č. 3012/14 o výměře 21 m2
v k. ú. Nusle ve vlastnictví hl. m. Prahy zastavěného stavbou garáže z důvodu zachování
jednotného vlastnictví pozemků v dané
lokalitě. Stavba garáže je součástí souboru
11 řadových garáží na pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy;
- souhlasné stanovisko k úplatnému převodu
části pozemku parc. č. 2936/1 o výměře 14 m2
v k. ú. Braník ve vlastnictví hl. m. Prahy za
účelem narovnání majetkoprávních vztahů;
- nesouhlasné stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 2845/132 o výměře cca 25 m2
v k. ú. Záběhlice ve vlastnictví hl. m. Prahy za
účelem umístění montované betonové garáže.
Navržené využití není v souladu s platným
územním plánem;

ROZHODLA
- zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 924
o výměře 281 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
katastrální území Michle, minimálně za cenu
ve výši 1.089.878 Kč, za podmínky složení
jistoty ve výši 163.482 Kč nejpozději v den
podání nabídky;

PŘEHLED ZASTUPITELSKÝCH KLUBŮ MČ PRAHA 4
Zastupitelský klub:

Předseda klubu:

E-mail:

Klub ANO 2011

Jan Hušbauer

jan.husbauer@praha4.cz

Klub ODS

Ing. Zdeněk Kovářík

zdenek.kovarik@praha4.cz

Klub Piráti a nezávislí

Mgr. Adam Jaroš

adam.jaros@praha4.cz

Klub Praha 4 sobě - Zelení a nezávislí

Mgr. Iva Kotvová

iva.kotvova@praha4.cz

Klub STAN/KDU-ČSL

Mgr. Tomáš Kaplan

tomas.kaplan@praha4.cz

Klub TOP 09

Filip Vácha

filip.vacha@praha4.cz

- opětovně zveřejnit prodej nebytové jednotky
č. 1255/304 v domě č. p. 1255, Nad Jezerkou 1,
včetně ideálního spoluvlastnického podílu
ve výši 1369/7922 na společných částech
domu, na zastavěném pozemku parc. č. 2035
a na souvisejícím pozemku parc. č. 2036, vše
katastrální území Nusle, za kupní cenu ve
výši 4.800.000 Kč;
- opětovně zveřejnit záměr prodeje jednotky
č. 1486/805 v domě č. p. 1486, Horní 7,
včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve
výši 764/8115 na společných částech domu
a na zastavěném pozemku parc. č. 2346, vše
katastrální území Nusle, minimálně za kupní
cenu ve výši 2.700.000 Kč;
- zveřejnit záměr prodeje volné bytové jednotky č. 1330/38 v domě na adrese 5. května 1330/8, Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 2020/146070
na společných částech domu, ideálního
podílu ve výši 2020/146070 na zastavěném
pozemku parc. č. 2072 a ideálního podílu
ve výši 2020/146070 na zastavěném pozemku parc. č. 2073 zapsané na LV 11387
pro katastrální území Nusle, obec Praha
a okres hl. m. Praha u Katastrálního
úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, minimálně za cenu
2.200.000 Kč. (red)
Telefonické kontakty
na MČ Praha 4: 800 194 237 recepce - základní
informační linka bez možnosti přepojování!

Informační centra Úřadu
mč Praha 4: nám. Hrdinů 3/1634, tel.: 241 410 806
• Jílovská 1148/14, tel.: 261 192 694 • Hlavní 1402/141,
tel.: 272 651 962 • CzechPOINT, Antala Staška 2059/80b,
tel.: 261 192 358 •

Zprávy z hlavního města Prahy
Silvestrovské a novoroční rachejtle
jsou už letos v Praze zakázány
Hlavní město změnilo pravidla amatérského
používání pyrotechniky během silvestrovských
a novoročních oslav. Novelizovaná vyhláška
vychází z negativních zkušeností při používání
petard v určitých částech Prahy, zejména v centru, na náplavkách a v parcích, a jejím cílem je
snížit všechna rizika spojená s jejich odpalováním a zároveň snížit výdaje na likvidaci odpadu
z odpálené pyrotechniky. Dosavadní vyhláška
zakazovala laikům používání pyrotechniky
na území Prahy mimo místa k tomu určená
během celého roku, vyjma několika dní, mezi
něž patřily i Silvestr a Nový rok. Nově vyhláška
rozšiřuje zákaz používání pyrotechnických
výrobků i na Silvestra a Nový rok, a to v nejcitlivějších částech Prahy, jakými jsou památková
rezervace, vodní toky a jejich břehy, okolí ne2 Tučňák • 12/2020

mocnic, domovů pro seniory, zvláště chráněná
území, přírodní parky či okolí areálu zoologické
zahrady. Tato místa jsou ve vyhlášce podrobně
vyjmenována a pojem okolí vymezen vzdáleností. (red)
Praha získala pozemky pro stavbu
tramvajové trati Modřany-Libuš
Hlavní město získalo do svého vlastnictví nejdůležitější pozemky nutné pro stavbu tramvajové trati
Modřany-Libuš a tím se příprava nové trati dostala
do cílové rovinky. Prodloužení povede z obratiště
Sídliště Modřany podél ulice Generála Šišky a dále
ulicí Novodvorskou do koncové zastávky Libuš,
která bude v blízkosti budoucí stanice metra D.
Nová tramvajová trať Modřany-Libuš nabídne
obyvatelům sídliště Libuš více možností spojení
do centra města tramvajovou linkou přes Braník
a Podolí, rovněž zajistí lepší dopravní obslužnost

v městské části Praze 12, například k úřadu městské části či zdravotnickým zařízením. (red)
Průzkum COVID 19: Většina Pražanů
situaci zvládá a opatřením rozumí
Hlavní město představilo závěry průzkumu
veřejného mínění, který se týkal situace kolem
současné vlny pandemie koronaviru. Průzkum
agentury STEM ukázal, že Pražané zvládají
situaci celkem bez problémů (54 %) či s menšími problémy (36 %). Tři čtvrtiny respondentů
zhodnotily svou ekonomickou situaci pozitivně
– pro 32 % je snesitelná a podle 42 % se jejich
domácnosti po finanční stránce nedotkla. Téměř
dvě třetiny Pražanů považují platná preventivní
opatření za přiměřená, 21 % se pak domnívá, že
by měla být dokonce přísnější. Naprostá většina
Pražanů považuje za zásadní dodržování pravidla 3R - roušky, rozestupy, ruce. (red)
www.praha4.cz

slovo na úvod

Milé čtenářky, vážení čtenáři,
je tady prosinec, předvánoční
čas, který u nás bývá obvykle
poznamenán předvánočním
shonem, nakupováním dárků
a uklízením, ale i klidným
zastavením a zamyšlením, návštěvou vánočních trhů a kostela
s jesličkami. Věřím, že letošní
Vánoce budou pro vás tak šťastné a klidné, jak to jen půjde.
Kvůli koronaviru jsme bohužel museli zrušit prakticky všechny akce,
které jsme pro vás na prosinec chystali. Mrzí mne to, těšila jsem se, že
se s mnohými z vás opět uvidím,
ale zdraví je přednější.
Ale jak se říká, všechno zlé je
pro něco dobré. V době, kdy
píšu tento úvodník, konečně
zafungovala mimořádná opatření vlády. Čísla nemocných,
která dlouho rostla, konečně
začala klesat a já chci věřit, že

kvůli koronavirové nákaze letos
nepřijdeme o vánoční, silvestrovské či novoroční setkání
s příbuznými a přáteli.
Vážení spoluobčané, ráda bych
dnes poděkovala všem, kteří stojí
v první linii boje proti nákaze
v nemocnicích, i lidem, kteří
pečují o naše seniory. A také
učitelkám a učitelům, kteří zajišťují školní výuku, všem, kteří
se i v náročné době starají o děti
předškolního věku. A každému,
kdo respektuje pravidla.
Není důležité, jestli se kdokoli
z nás bojí nákazy. Důležité je,
že děláme vše pro to, abychom
nenakazili ostatní. To je princip
solidarity, bez které se zřejmě neobejdeme ani v dalších měsících.
Přeji vám vše dobré, pevné
zdraví a šťastné vykročení do
roku 2021.
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sociální intervence a oddělení sociálního?
Na závěr: Co nám do
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Společnost

Chraňte sebe +
chraňte ostatní!
Vybudujme společně síť, která nám pomůže
efektivně čelit epidemii COVID-19.

Stáhněte si aplikaci
eRouška, nebo navštivte
www.erouska.cz.
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Aplikace používá Bluetooth
LE a Apple/Google protokol
pro rozpoznání blízkosti a
uložení ostatních zařízení
s nainstalovanou eRouškou.

Pro maximální zabezpečení
dat eRouška neukládá
osobní údaje. Zaznamenává
pouze čas, blízkost a
anonymní identiﬁkátor.
Nezná přitom vaši polohu.
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Pokud se někdo nakazí a
používá eRoušku, hygiena
mu zašle unikátní kód. Ten
mu v aplikaci odemkne
možnost anonymně
varovat ostatní uživatele.

eRouška zobrazí
upozornění uživatelům,
u kterých vyhodnotí, že
byli s nakaženým po
kritickou dobu v kontaktu.

Upozornění uživatele
navede, jak má dále
postupovat a jaká
hygienická opatření má
dodržovat.

sociálních kontaktů
ZODPOVĚDNOST, OCHRANA RIZIKOVÝCH SKUPIN
pravidlo 3R
Ruce Roušky Rozestupy

chráníme sebe i ostatní,
jsme zodpovědní

mýdlo + teplá voda nebo
dezinfekce = čisté ruce

sekund

roušky fungují,
pokud se nosí správně

diskrétní zónu virus
nepřeskočí

2m

kde není osobní kontakt,
není přenos
Díky eRoušce můžeme včasně a anonymně varovat ostatní lidi, kteří se mohli
nakazit. Zabráníme tak dalšímu nevědomému šíření viru.

Mimořádná opatření a více informací na koronavirus.mzcr.cz

LINKA 1221

www.praha4.cz
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Oslavte letošní Vánoce podle

Vánoce jsou u nás především rodinnými svátky. Pro křesťany jsou oslavou narození Ježíše
Krista, pro všechny pak příležitostí zastavit
se v uspěchané době a prožít alespoň pár dní
v klidu a pohodě rodinné atmosféry. S vánočním stromkem, smaženým kaprem a dárky.

V době, kdy jsme připravovali prosincové
vydání Tučňáku, nikdo netušil, jaké ty letošní
Vánoce s ohledem na nákazu virem covid-19
nakonec budou. Tradiční, to znamená s otevřenými obchody, otevřenými kostely s jesličkami
a bohoslužbami, s návštěvami příbuzných
a známých a dalšími vánočními akcemi? Nebo
spíše tiché, v úzkém rodinném kruhu? Pokud to
bude letos spíš tichý rodinný svátek, stojí za připomenutí staré pozapomenuté zvyky a tradice.
Mezi nejznámější vánoční zvyky, které se dodržují téměř ve všech rodinách, patří zdobení stromečku, rozkrajování jablka a vkládání šupinky
do peněženky. Vánočních tradic je však mnohem
více. Třeba některé z nich budete chtít vyzkoušet.

Adventní věnec
Tradičním symbolem adventu je vedle vánočního stromečku také adventní věnec, který má
v různých oblastech odlišnou podobu. Věděli
jste, že každá svíčka má své jméno? První je tzv.
svíce proroků, druhá je betlémská, třetí pastýřská
a čtvrtá andělská. Zapalují se postupně každou
adventní neděli. I barvy adventního věnce mají
svůj význam – zelené větvičky mají symbolizovat
Svatého ducha a fialová barva svíček bývala tradičně znamením pokory. Dnes je však barva svíček
ovlivněna většinou barevným trendem Vánoc.

Když darujete jmelí,
darujete štěstí
Darovali jste někdy svým blízkým jmelí? Ne?
Letos to můžete napravit. Traduje se, že darované jmelí ochraňuje před nemocemi a přináší
do domu spokojenost a štěstí. Rovněž se také
traduje, že žena, která má u sebe kousek jmelí,
snáze otěhotní. Jmelí se v Čechách obvykle
zavěšuje mezi dveře nebo nad jídelní stůl. Spolu
s ním se v domě usídlí štěstí a prý i odvaha.

Hvězdička v jablku
přinese zdraví
Zřejmě nejznámějším a technicky naprosto
nenáročným vánočním obyčejem je rozkrojení
jablka. Jablko se překrojí příčně v půli (tedy ne
od stopky k „bubákovi“) a poté se zkoumá, zda
je ve středu hvězdička – ta prý předznamenává
zdraví v příštím roce. Neblahým znamením je
naopak červík či jádřinec ve tvaru kříže. Při krájení jablka toho ale můžete zjistit mnohem více.
Když vložíte dvanáct jadérek do misky s vodou
a spočítáte ty, které vyplavou na hladinu, zjistíte, tolik bude v příštím roce suchých měsíců.
Pozor: Jablka by měla být tuzemská!
4 Tučňák • 12/2020

Pantofel dodá
žádaného ženicha

Házení pantoflem či botou bylo osvědčeným
prostředkem, jak zjistit, zda nebude nadcházející rok pro nezadanou dámu rokem, který jí
přinese partnera. Žena by se v takovém případě
měla postavit zády ke dveřím, do pravé ruky
vzít botu a hodit ji za sebe. Pokud bota míří
špičkou ke dveřím, bude svatba! V opačném
případě se vdavek nedočká nebo až později.
Kdy, to určoval jiný zvyk – vdavekchtivá dívka
musela obětovat vlas a na něj přivázat svůj prstýnek. Vlas pak přidržela co nejblíže skleničky
a kolikrát o ní prstýnek cinkl, než se ustálil,
tolik let ještě musela čekat na svatbu. Pokud
měla slečna naopak více nápadníků, toho, kdo
si jí nakonec vezme, určily zápalky. Tři sirky
symbolizující jednotlivé muže se zapíchly do
jablka a naráz zapálily. Ta, která vydržela hořet
nejdéle, představila ženicha.

Budoucnost skrytá v ořechu
Podobně jako z jablíček lze věštit také z vlašských ořechů. Každý člen rodiny si vezme jeden
ořech a rozlouskne ho. Černý vnitřek předznamenává neštěstí a smutek, zdravý oříšek naopak
štěstí a radost. Pokud při tom nezničíte skořápku,
můžete si z jejích polovin udělat lodičky, do kterých horkým voskem přilepíte malé svíčky. Počet
lodiček odpovídá počtu členů rodiny. Svíčky
zapalte a lodičky dejte do umyvadla plného vody.
Komu se nepotopí, toho čeká dlouhý a šťastný
život. Pokud se lodičky drží pohromadě, bude
držet pohromadě i celá rodina. Jestliže se některá
od ostatních vzdálí, vydá se její majitel do světa.

Hádání osudu z olova
Sady k lití olova lze zakoupit, a to včetně návodu a často i nápovědy, co by mohl určitý tvar
předurčovat. Pokud nemáte „odborné instrukce“, je vše jen na vás a vaší fantazii, co vám ve
vodě ztuhlé tvary prozradí o vaší budoucnosti. Nemáte-li olovo anebo ho nechcete kvůli
bezpečnosti malých dětí použít, nalijte do vody
roztavený vosk!

Šupinka z kapra se vyplatí!
Také si připomeňme, že při zpracování vánoč-

Vánoční jesličky mají téměř 800 let dlouhou historii.

ního kapra se hodí uschovat si do peněženky
jednu jeho šupinku. Říká se, že vám po celý
příští rok zajistí dostatek financí. Někdo dává
šupiny pod talíř při štědrovečerní večeři, aby tak
přinášely po celý rok dostatek peněz. V minulosti to bývalo ještě spojeno s hojností úrody
a sklizně.

Jesličky (betlém)
Podle legendy první jesličky stály v roce 1223
v Itálii. Na svědomí je měl František z Assisi, budoucí světec, který v jeskyni u vesničky Greccio,

Historie vánočního stromku
Zdobení živých zelených stromů má prý kořeny už v pohanských dobách. Tradice zdobených
vánočních stromků, jak ji známe my, je ale mnohem mladší.
První historicky doložená zmínka pochází z roku 1570 ze severoněmeckých Brém. Z veřejných
prostranství začaly vánoční stromky pronikat do domácností až v 17. století a teprve v 19. století se
vánoční stromky rozšířily z velkých měst na vesnici.
V Čechách nechal první vánoční stromeček ozdobit před svým domem ředitel Stavovského divadla
Johann Carl Liebich v Praze v roce 1812. Znal tuto tradici ze své rodné Mohuče a chtěl vzpomínkou na dětství potěšit své české přátele.
Za skutečného předchůdce vánočního stromku lze považovat tzv. chvojku – velkou jedlovou větev
zdobenou sladkostmi. Ta se zavěšovala na vchodové dveře špičkou dolů. Postupně se chvojka
začala zdobit jablky, ořechy, červenými stuhami a papírky, sušeným ovocem, perníčky, cukrovím,
dřevěnými ozdobami a lojovými svíčkami. Nakonec se z chvojky stal celý strom. Nejprve se zavěšoval ke stropu špičkou dolů, později byl obrácen špičkou nahoru a umístěn do podstavce.
www.praha4.cz

téma

starodávných zvyků

Vánoční bohoslužby
a akce v Praze 4
Církev československá husitská, Sbor A. Schweitzera, U Michelského mlýna 124/27, Michle
6. 12. 11.30 hod. Sousedské zdobení vánočního
stromku na zahradě mezi Domovem na půl cesty
Maják a farou Církve československé husitské.
19. 12. 18.00 hod. J. J. Ryba – Česká mše vánoční,
účinkuje místní pěvecký sbor za doprovodu
varhan. 24. 12. 24.00 hod. Půlnoční bohoslužba
se zpěvem koled. 25. 12. 10.00 hod. Hod boží
vánoční, bohoslužba na narození Páně.
Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny míru, Ve Lhotce 36, Lhotka
Mše svaté v adventu jako po celý rok, viz www.
lhoteckafarnost.cz. Každou adventní sobotu 7.00
hod. rorátní mše svatá, mše svatá v 17.00 hod.
zůstává. 24. 12. Štědrý den: 15.00 hod. mše svatá
upravená pro děti, 17.00 hod. mše svatá – tentokrát
bez České mše vánoční J. J. Ryby, 24.00 hod. mše
svatá. 25. 12. Slavnost Narození Páně: 8.00, 10.00
a 18.30 hod. mše svatá. 26. 12. Svátek sv. Štěpána:
8.00 a 10.00 hod. mše svatá. 27. 12. Svátek Svaté
rodiny: 8.00, 10.00 a 18.30 hod. mše svatá s obnovou manželských slibů. 31. 12. 17.00 hod. mše
svatá na poděkování za uplynulý občanský rok.
1. 1. Slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový rok:
8.00, 10.00 a 18.30 hod. mše svatá. 3. 1. Slavnost
Zjevení Páně (Tři králové): 8.00, 10.00 a 18.30 hod.
mše svatá s žehnáním vody, kadidla a křídy.
Možnost návštěvy betlémů: 23. 12. 13.00-18.00
hod. (venkovní betlém i s živými ovečkami),
24. 12. 10.00-15.00 hod. (venkovní betlém i s živými
ovečkami), 25. 12. až 3. 1. (do 29. 12. vč. venkovního betlému i s živými ovečkami) 13.00-18.00 hod.
(o Silvestru a v sobotu 2. 1. jen do 17.00 hod.). Ostatní dny po celý leden vždy hodinu před mší svatou.

kterou upravil jako kapli, uspořádal výjev
narození Páně. Vánoční scenérie se zalíbila
a z Itálie se přenesla do dalších zemí. Císař
Josef II. sice v roce 1782 zakázal umisťovat
jesličky do kostelů, ale vyřezávání jesliček pro
domácí účely nestálo nic v cestě.

Staré lidové pověry
Na stole by mělo být při štědrovečerní hostině
devět pokrmů a o talíř více pro nečekaného hos-

ta. A od slavnostní večeře se nesmí za žádných
okolností vstát, protože ten, kdo to udělá, do
roka zemře. Po večeři mají vstát pokud možno
všichni najednou.
Sníte-li při štědrovečerní večeři kousek okoralého chleba, bude se vás držet štěstí.
Řetězem ovázaný trnož stolu ochraňuje rodinu
před zlými duchy i zloději.
Na Štědrý den se nesmí prát prádlo, přináší to
do domu smůlu a neštěstí.

4 otázky pro
Jaká je vaše nejranější vzpomínka na
Štědrý den?
V šesti letech jsem si
právě v ten den zlomil
ruku. Noc jsem pak
strávil v karlovarské
nemocnici. Přesto
jsem na dotyčný
Štědrý den nezanevřel – ve špitále na mě
byli hodní.
www.praha4.cz

Kostel sv. Anežky České, Spořilov
Roráty: st, čt, Ppá v 18.00; ne v 8.30 hod. Bohoslužby: 24.12. Štědrý den 8.30, 16.00 (pro rodiny
s dětmi) a 24.00 hod. 25. 12. slavnost Narození
Páně 8.30 a 10.30 hod. 27. 12. 8.30 a 10.30 hod.
30. 12. 18.00 hod. 31. 12. poděkování za uplynulý rok 17.00 hod. 1. 1. Nový rok, slavnost Matky
Boží 8.30 a 10.30 hod. 3. 1. 8.30 a 10.30 hod. 10.
1. svátek Křtu Páně 8.30 a 10.30 hod.
Další akce na str. 21.

fejetonistu Rudolfa Křesťana

Co vám v dětství udělalo pod stromečkem
největší radost?
Knížka Karla Poláčka Bylo nás pět. Obsah jsem
znal z rozhlasového podání Františka Filipovského, a když jsem si pak četl jako kluk tu knížku,
pod každou z vět jsem podvědomě slyšel jeho
jedinečnou interpretaci.
Myslíte si, že si současné děti užívají Vánoce
stejně jako jejich rodiče a prarodiče?
Netroufnu si odpovídat šmahem, ale konkrétní
děti, které znám z nejedněch předcházejících

Vánoc, tak ano. Zároveň si myslím, že letos to
leckde budou mít děti spolu s rodiči složitější než
jindy. Je možné, že určitá coronavirová izolace tak
či onak dolehne i na tyto jedinečné svátky. Ale kdo
ví - možná to některé rodiny naopak stmelí.
Mnoho rodin zažilo 24. prosince nějakou kuriózní či zábavnou příhodu. Máte také nějakou?
Vyrůstal jsem v západních Čechách ve Staré Roli,
kde jsme měli Ježíška celoročně. V jeho existenci
tam věřili i dospělí. Jmenoval se tak totiž náš
místní poštmistr. (md)
Tučňák • 12/2020 5

Zprávy z Prahy 4
Krátce
Praha 4 má nové místo na testy covid-19
Další odběrové místo, kde se lidé mohou nechat
otestovat na nemoc covid-19, je k dispozici
obyvatelům Prahy 4. Na začátku listopadu bylo
otevřeno v poliklinice Zelený pruh (na adrese
Roškotova 1717/2, vstup je z ulice U Družstva
práce). Toto odběrové místo je pro veřejnost
otevřené každý všední den (kromě svátků) od
8.10 do 16.00 hodin. Odběrové místo vyšetřuje
jak pacienty se žádankou od praktického lékaře
či hygienické stanice, tak samoplátce. Vyšetřuje
dospělé i děti od dvou let. (red)

Tramvajové koleje povedou
až k Budějovické

Radní schválili slevy na nájmech
pro podnikatele na říjen a listopad
Již druhou vlnu slev z nájemného od začátku
koronavirové krize schválila Rada MČ Praha 4.
Podniky, které stejně jako na jaře 2020 musely
mít v říjnu a listopadu zavřeny provozovny,
mohou požádat až o čtyřicetiprocentní slevu na
nájemném. Slevy se týkají nájemců nebytových
prostor a nebytových objektů ve svěřené správě
městské části, kteří nemohou v těchto měsících
podnikat. O další pomoci postiženým podnikům
bude Praha 4 jednat v závislosti na měnících se
vládních opatřeních. (red)

Rozloučení s rotmistryní
Michaelou Tichou
Poslední rozloučení s rotmistryní Michaelou
Tichou, obyvatelkou Prahy 4 a také členkou Sboru
dobrovolných hasičů Braník se uskutečnilo v pátek
20. listopadu v krematoriu ve Strašnicích. Za MČ
Praha 4 položila smuteční kytici starostka Irena
Michalcová (ANO 2011). Rotmistryně Michaela
Tichá zahynula při havárii vrtulníku na Sinajském
poloostrově v Egyptě. Je první Češkou, která přišla
o život během armádní zahraniční mise. Vrtulník
se zřítil kvůli technické závadě. Soustrast vyjádřili
rodině a blízkým sedmadvacetileté vojákyně lidé
na sociálních sítích i představitelé státu. Michaela
Tichá byla členkou mise Mnohonárodní síly a pozorovatelé (MFO) od začátku září. Tato mise dohlíží na dodržování mírové dohody mezi Egyptem
a Izraelem. (red)

Praha 4 podpořila covidové oddělení
Rada MČ Praha 4 souhlasila s poskytnutím individuální dotace ve výši 50 000 Kč na nákup nočních
stolků pro nově vzniklé infekční covid oddělení
v Thomayerově nemocnici. Oddělení vzniklo na
Klinice revmatologie a rehabilitace. (red)
6 Tučňák • 12/2020

Tramvajové koleje jsou již položeny až ke křižovatce ulic Na Pankráci a Hvězdova.

Praze 4 v dohledné době přibude nová tramvajová trať. Stane se tak po rozhodnutí Rady
hl. m. Prahy, která schválila záměr zřízení
nové tramvajové trati situované v ulici Na
Pankráci a částečně v ulici Budějovická, a to
v úseku od křižovatky s ulicí Hvězdovou po
křižovatku s ulicí Bystřická.
Mezi ulicemi Na Veselí a Hvězdova se již staví
tramvajová trať, na kterou nově schválená, 700
metrů dlouhá tramvajová trať naváže. Dopravní
podnik hl. m. Prahy zajistí pořízení projektové
dokumentace stavby a společného povolení pro
akci (sloučené územní rozhodnutí a stavební
povolení). Trať by mohla být zprovozněna do
tří let.
„Tato trať poslouží až při výluce stanice Pankrác
na trase C metra v době výstavby metra D
a následně jako spojení od metra D do prostoru
Dolních Nuslí, Vršovic a Vinohrad,“ uvedl první
místostarosta Prahy 4 pro dopravu finance a evropské fondy Zdeněk Kovářík (ODS). „Bohužel
vydání stavebního povolení pro metro D se stále
odsouvá, takže tato trať není aktuálně nezbytná.
Je však dobré, že se podařilo dospět k dohodě,“
dodal místostarosta.
Prodloužená tramvajová trať povede přímo
ke stanici metra Pankrác. Zde se počítá
s umístěním jedné tramvajové zastávky
přímo v centru lokality a následně druhé
tramvajové zastávky na počátku Budějovické ulice určené k místní obsluze. S tím
bude spojena také přestavba dvou světelně
řízených křižovatek. Nová trať pomůže
k zajištění kvalitní obsluhy lokality Pankráce
tramvajovou dopravou.

Zlepší se dopravní obsluha
Dopravní podnik momentálně staví prodloužení
tramvajové tratě od zastávky Pražského povstání ke křižovatce ulic Na Pankráci a Hvězdova,
konkrétně před obchodní dům Arkády Pankrác.
Na konci listopadu by měla být první fáze hotová.
„Městská rada souhlasila s prodloužením tratě až
ke křižovatce ulic Budějovická a Bystřická. Tramvaj v této oblasti bude při výluce stanice Pankrác
v rámci stavby metra D sloužit jako náhradní
doprava a po dokončení prací na Pankráci výrazně
zlepší dopravní obsluhu pro místní. Lidé nebudou
muset do metra, když budou potřebovat kousek
popojet,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy
pro oblast dopravy Adam Scheinherr (Praha sobě).
Zastávka Pankrác bude přímo v ulici Na
Pankráci napojena bezbariérovým přechodem
pro chodce a současně i z podchodu pod ulicí
Na Pankráci. Navržená poloha stanice Pankrác
významně zlepší přestupní vazbu tramvaj–metro proti stavu po obnovení tramvajové trati před
ulicí Hvězdova. Koncová zastávka s pracovním
názvem Bystřická je situována na počátku Budějovické ulice u stejnojmenné boční ulice. Zastávka bude řešena jako úvrať (místo ke změně
směru jízdy) pro provoz obousměrných vozů.
Při pořizování projektové dokumentace bude
také kladen důraz na technickou koordinaci
s projektem metra D, včetně potřebné architektonické kvality návrhu veřejných prostranství
v bezprostřední návaznosti na nově navrženou
tramvajovou trať, kvalitní bezbariérové vazby
k zastávkám a respekt k širším vztahům v území. Návrh architektonického detailu a použité
materiály budou konzultovány s Institutem
plánování a rozvoje hl. m. Prahy. (red)
www.praha4.cz

Zprávy z Prahy 4

Končí první etapa rekonstrukce Branické ulice
Technická správa komunikací hlavního města
Prahy (TSK) ve spolupráci s městskou částí
Praha 4 dokončila první etapu rekonstrukce
Branické ulice. Ta zahrnovala úsek od ulice Ke
Krči po křižovatku ulic Branická a Jiskrova.
Druhá etapa, od ulice Jiskrova po Branické náměstí, začne příští rok na jaře. Stavba probíhá
po malých úsecích, aby bylo snížení životního
komfortu místních obyvatel co nejmenší.
„Opravily se chodníky a povrch vozovky. Je určitě pozitivní, že se podařilo do Braníka prosadit
na povrchy chodníků žulovou mozaiku i kvalitní
žulové obrubníky. Už samotný tento povrch
kultivuje charakter ulice. Žulová dlažba zůstává
i na mnoha místech ve vozovce a vydlážděná
jsou i všechna parkovací místa. Jejich počet
přitom zůstal stejný,“ uvedl Patrik Opa (ODS),
radní Prahy 4 pro územní rozvoj.
Rekonstrukce Branické ulice začala před pěti
lety. Chodníky byly již tehdy v dezolátním
stavu. Smyslem naplánovaných úprav bylo i snížení hluku v ulici. K prosazení změn přispěla
rovněž aktivita místních občanských sdružení.
TSK nakonec připravila ve spolupráci s Prahou 4
projekt na celkovou rekultivaci Branické ulice
a stavební práce začaly letos.

Sítě zkomplikovaly
výsadbů stromů
„Přes velké technické složitosti probíhá
i výsadba nových stromů. Ne sice v takovém
rozsahu, jako byla původní představa, ale jsou
tam,“ uvedla architekta Lucie Vlachová, která se
podílela na architektonickém řešení rekonstrukce. Rozsáhlejší výsadba stromů totiž není

Před místním řeznictvím si můžete posedět na nových lavičkách.

možná zejména kvůli sítím, které se nacházejí
pod povrchem. „Jsou to desítky různých vedení
kabelů, přípojek kanalizace, vody a plynu.
Všechny tyto sítě mají svá ochranná pásma, ve
kterých nesmí být zeleň vysazována,“ doplnila
Lucie Vlachová.
Dalším vylepšením je umístění několika laviček,
které nyní v ulici se stromy a rozšířeným chodníkem dávají smysl. Posledním prvkem, který
pozitivně mění charakter ulice, je nové veřejné
osvětlení. Nízké lampy dodají ulici lidský
rozměr, a především večer intimnější a útulnější
atmosféru.
Součástí druhé etapy rekonstrukce bude
proměna prostranství před domovem s pečovatelskou službou. Upraví se vstupní prostor,

kde se například objeví nové lavičky a veřejná
zeleň. Z prostředka chodníku zmizí nesmyslné
umístění nádob na odpad.
„Po skončení druhé etapy rekultivace Branické
ulice se pustíme do úprav samotného Branického náměstí. Mělo by se stát příjemným
otevřeným prostorem, a ne jenom shlukem
roští, které většina obyvatel obchází,“ zdůraznil
radní Patrik Opa.
V Branické ulici přesto zůstane ještě několik
nevyřešených úseků, které jsou v majetku
soukromých subjektů. Je to především široký
chodník se zelení naproti ulici Školní a parkoviště místo chodníku před barem Kulovna. TSK se
nyní snaží domluvit s vlastníky, aby mohla i tyto
úseky dodatečně zrekonstruovat. (red)

Před Dominikánským dvorem stojí nové kontejnery na tříděný odpad
Branická ulice získává po revitalizaci podstatně
přívětivější tvář a přispět k tomu mají i pohledově příjemnější kontejnery na tříděný odpad.
Ty se v ulici objevily na začátku prosince (po
uzávěrce tohoto vydání Tučňáka – pozn. red.).
„Kontejnery do Branické ulice, konkrétně před
Dominikánský dvůr, jsme zavezli na půlroční
zkoušku, abychom zjistili, jak budou místním

Původní kontejnery na tříděný odpad.
www.praha4.cz

obyvatelům vyhovovat a jak se lidé vyrovnají
s určitými nezbytnými změnami,“ vysvětlil radní Prahy 4 pro životní prostředí a místní Agendu
21 Tomáš Hrdinka (ANO 2011), iniciátor projektu, který vznikl z podnětu občanů.
Nové kontejnery jsou svým sjednoceným designem důstojnější volbou pro nově zrekonstruovaný úsek ulice, na druhou stranu ale mají oproti

těm stávajícím menší otvory pro vhození odpadu
a vyžadují více pečlivosti a trpělivosti při jeho
třídění. Radnice Prahy 4 věří v aktivní spolupráci místních občanů, kteří touto cestou přispějí
k další kultivaci prostředí, v němž žijí. Na stanoviště v Branické ulici navíc nově přibyl kontejner
na kovové obaly (plechovky), po kterém byla ze
strany veřejnosti dlouhodobá poptávka. (red)

Podobné nové kontejnery jsou od začátku prosince v Braníku.
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Názory zastupitelů
Školy ve druhé vlně
covidu-19

Volný čas v přírodě?
V Praze? Proč ne!

Jezerka bude mít nové
funkční jezírko

To, co si nepřál nikdo
z nás, se opět stalo skutečností. Mám na mysli
uzavření všech typů škol
vyjma mateřských. Ve
druhém pololetí minulého školního roku se školy
v celé republice náhle ocitly v situaci, kterou
by zřejmě nikdo nikdy nepředpokládal. Děti
přestaly navštěvovat školská zařízení a učitelé
se museli vypořádat s distanční domácí výukou.
Dovolím si říci, že tato doba nebyla pro nikoho
jednoduchá a především pak pro všechny
zainteresované (děti, rodiče, ředitele, pedagogy)
zcela nová. Zejména zpočátku se každý snažil
tak, jak uměl. Určitě však všichni společnými
silami dělali to, co jim v dané chvíli připadalo
nejsprávnější, a chtěli vše zvládnout dle svých
možností a schopností co nejlépe.

V dnešní době plné
příkazů, zákazů a nařízení si spousta Pražanů
uvědomuje, že aby bylo
všem těm sociálním
kontaktům zamezujícím
regulím zadost učiněno,
nezbývá v podstatě nic jiného, než sedět doma.
Všude je totiž přelidněno…
Městská část Praha 4 se proto pustila do posouzení možností rekreačního využití Chodoveckého potoka, levostranného přítoku Botiče
v oblasti Chodovce a Záběhlic. Spolupráci
nabídla studentům a pedagogům z Katedry zahradní a krajinné architektury České zemědělské univerzity v Praze. Ti mají území zhodnotit
do února příštího roku. Na podzim bude hotová
koncepční studie.
Chodovecký potok je potenciálně velmi příjemná
rekreační a vycházková lokalita plynule navazující na Trojmezí. Nachází se na rozhraní tří
městských částí. V Prahe 4 se dotýká především
sídliště Spořilov. Radnice Prahy 4 chce na rekultivaci spolupracovat s městskými částmi Praha 10
a Praha 11 i s Lesy hlavního města Prahy. Zajímat nás budou například možnosti přístupnosti
území pro pěší, běžce i cyklisty a případné
doplnění lokality různými prvky k odpočinku
i k aktivnímu trávení volného času.

Velmi mě těší, že mohu
navázat na článek
v červencovém vydání Tučňáka, a být tak
poslem dobrých zpráv.
Na stejném místě jste si
mohli přečíst sloupek
„Veřejný prostor Prahy 4
nás zajímá“ o snaze kvalitního strategického
plánování radnice a především o plánu zapojit
veřejnost do rozhodovacího procesu o svém
okolí. Jaké jsou aktuální výsledky? K dispozici
jsou hned tři příklady.
Prvním z nich je vývoj kolem oblíbeného parku
Na Jezerce. Jde o pokračování revitalizace, která
byla zahájena loňskou opravou altánu a jeho
opěrných zdí. V rámci ankety uveřejněné na
webu radnice Prahy 4 projevilo zájem o znovuoživení parku přes 350 obyvatel z okolí. Kromě
ankety proběhl průzkum i mezi žáky blízkých
škol. Obě skupiny se shodly na obnově zdejšího jezírka, dnes vyschlého a polorozpadlého.
Chtějí také rekonstruovat jeho okolí a doplnit jej
o přitékající potůček s herními prvky. Uvažuje se
i o zřízení dětských hřišť pro různé věkové kategorie. Dojde tak ke zpracování návrhu celkové
koncepce podoby oblíbeného parku. Můžeme se
tedy v nejbližších měsících těšit na zahájení tzv.
Koncepční studie revitalizace parku Jezerka, jejíž
výsledky si budou moci místní obyvatelé užít
v horizontu několika následujících let.

Irena Michalcová
(ANO 2011), starostka
MČ Praha 4

Kritika rodičů byla minimální
Pokud se v čemkoli zavádí něco nového, není
nikdy nic bez chyb. Důležitější je se z nich
poučit a pokud možno se jich v budoucnu vyvarovat. Nedostatky určitě byly, na druhou stranu,
co se líbilo jedněm, odsuzovali druzí. Jednalo
se zejména o názory rodičů, zda jsou či nejsou
děti výukou zatěžovány příliš nebo naopak že
by jí mělo být více. Ani toto nebylo jednoduché.
Nejsme všichni stejní, děti máme rozdílné a každý se s podobnými náležitostmi vypořádával
jinak. V neposlední řadě neměli všichni stejné
podmínky (vybavení počítačovou technikou,
možnost učení se s dětmi)…

To, v co jsme všichni
doufali, nenastalo
Když se některé děti na konci školního roku
mohly do škol vrátit, i když v omezené míře,
a mateřské školy poskytly provoz i v letních
měsících, dlouho si nového školního roku zase
neužily. Původní špatná epidemiologická situace
znovu udeřila a zasáhla nás ještě ve větší míře
než v jarních měsících. Školy už byly připraveny
lépe a využily ve své práci zkušenosti, které
získaly v první vlně. Také se podařilo zlepšit
počítačové vybavení u žáků a pedagogů včetně
připojení dětí, které na něj v minulém školním
roce nedosáhly. Věřím, že to všechno přispělo
ke zkvalitnění domácího vzdělávání, i když
hlavním cílem zůstává, aby se co nejdříve mohly
všechny děti vrátit zase do lavic jednotlivých
škol.
Plusem této nepříjemné situace zůstává fakt,
že mohou být v provozu alespoň všechny školy
mateřské. Vybrané základní školy zajišťuji výuku pro děti rodičů fungujících v integrovaném
záchranném systému státu.
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Patrik Opa (ODS),
radní MČ Praha 4

Jak využít Tyršův vrch
a Bohdalec?
Městská část Praha 4 by rovněž ráda více
využila zalesněné kopce Tyršův vrch a Bohdalec. Dosud byly kvůli obtížné přístupnosti
navštěvovány spíše sporadicky. To by se ale
mohlo změnit. Radnice Praha 4 se proto spojila
s odborníky a studenty z Ústavu zahradní
a krajinářské architektury Mendelovy univerzity
v Lednici, aby stav lokality posoudili a navrhli
reálné možnosti jejího využití. Návrh má být
hotov v březnu příštího roku.
Tyršův vrch zasahuje většinově do Prahy 4, Bohdalec do Prahy 10. Jsou ve správě hlavního města.
Lesy Bohdalec a Tyršův vrch nejsou historickými
lesy s kontinuálním zalesněním. Do 19. století byla
oblast Tyršova vrchu (nachází se v Michli u křížení ulic Michelská a Nuselská, blízko michelské
plynárny) pokryta ovocnými sady, nacházely se
zde i malé kamenolomy. V současné době je na
samotném vrcholu lukostřelnice.
Koncepční studie, která bude k dispozici na
podzim příštího roku, by také měla odpovědět
na otázku, jaké využití nabízejí oba kopce nejen
pro pěší, ale také pro běžce a cyklisty. Ve hře je
i vyhlídka na Bohdalci.
Přispět svými podněty a názory k oběma záměrům budou moci také obyvatelé okolních čtvrtí
a to formou on-line ankety spuštěné na jaře
příštího roku.

Petr Kučera (TOP 09),
zastupitel MČ Praha 4

Potenciál pro Nusle i Michli
Druhý pozitivní posun se týká parku Na Fidlovačce. Ten je odbornou veřejností vnímán jako
cenný prostor, mezi obyvateli jde však o poměrně málo využívanou parkovou plochu. Výhoda
tohoto parku je, že je přímo ve správě Prahy 4
a její vedení má velký zájem o to, aby byl co
nejpříjemnějším místem odpočinku a setkávání.
Prostor parku před divadlem, zdejší piazzetta,
má i skvělý potenciál pro jeho návštěvníky.
Místní děti a školáky může zaujmout záměr instalovat skluzavku do zdejšího vysokého svahu.
Příslibem je i třetí příklad, mně osobně velmi
blízký. Jedná se o studii znovuoživení Tyršova
vrchu a Bohdalce, která vzniká ve spolupráci
se studenty 5. ročníku krajinářské architektury
v Lednici. Pracovní návrhy budou na jaře příštího roku dopracovány do podoby krajinářsko-urbanistické studie. Její součástí budou plány
pro zvýšení přístupnosti a prostupnosti území,
propojení obou kopců, propojení jak s kopcem
Kapitolem a další. V letech 2010-12 jsem si byl
lokalitu Tyršova vrchu několikrát prohlédnout
a velmi mě zaujala možnost objevit dosud ne
úplně známý výhled na jižní část Prahy. Zároveň
mě napadly dvě věci k jeho využití, ale o tom
zase někdy příště…
Přeji vám všem hodně síly, zdraví, pevné nervy,
klidný adventní čas a především krásné svátky
vánoční.
www.praha4.cz

Názory zastupitelů
Co dělá opozice
v územním rozvoji

Petra Rejchrtová
(Piráti a nezávislí),
zastupitelka MČ Praha 4

I v opozici plníme
program, tentokrát
zpráva z územního
rozvoje. Mohli bychom
se ptát, proč stále nebylo
dojednáno memorandum k odhlučnění Jižní
spojky, proč ještě není hřiště ve Sdružení, když
se první výkres na radnici objevil o Vánocích
2018, jak je to s byty v samostatném domě pro
městskou část v Nuselském pivovaru a podobně.
Uspokojivou odpověď bychom však nedostali,
stejně jako to bývá na jednáních zastupitelstva.
Tak tedy pozitivněji, čeho jsme dosáhli, když
vedení radnice nedotahuje rozdělané věci.

Informujeme obyvatele
Po FB stránce Územní rozvoj Praha 4 přicházíme s dalším projektem.Tím je Mapa významných míst Prahy 4. Je umístěna na webových
stránkách Územní rozvoj Praha 4 http://uzemnirozvojpraha4.cz/mapa-iv-atlas/. Zde si můžete prohlédnout, jaké stavební záměry se ve vašem okolí chystají či jaké zajímavé stavby nebo
umělecké realizace se ve vašem okolí nacházejí.
Mapu neustále doplňujeme, a to i na základě
informací od vás. Vrstvu restaurací s okénkem
jste z větší části vytvořili vy sami. Během jednoho večera byla mapa naplněná vašimi tipy. Také
nás těší, že se naší mapou nakonec inspirovala
i radnice. Vaše další návrhy i materiály uvítáme
na 4-obcanska@seznam.cz.

Revitalizace zanedbané
promenády Pujmanové
Koalice navzdory našim námitkám prosadila
prodej pozemku vedle Normy na promenádě
Pujmanové. K rekonstrukci prodejny naprosto
není potřeba, naopak se tak otevřela cesta k dalším neuváženým zásahům na této mimořádné
pěší zóně. Již v minulosti došlo k devastaci
a soustavnému zanedbávání promenády. Stavební zásahy, které měly promenádu „vylepšit“,
ji jen bezohledně likvidovaly. Autorská práva
jejích tvůrců byla porušována. Proto jsme
kontaktovali autory promenády a usilujeme
o citlivou revitalizaci této lokality.

Záchrana stromů
Ve Znojemské má vzniknout objekt konzervatoře a ZUŠ. Původní studie objektu počítala
s vykácením veškeré zeleně na pozemku včetně
vzrostlých stromů, které byly oceněny v řádu
stovek tisíc. Díky zásahu našeho klubu a radního hlavního města Prahy Víta Šimrala vznikla
studie nová. Hlavní problém, který měl architekt
vyřešit, bylo minimalizovat kácení vzrostlých
stromů. Podařilo se a studie měla být představena komisi pro územní rozvoj, kvůli nouzovému
stavu k tomu však zatím nedošlo.
www.praha4.cz

Bezpečí domova

Alžběta Rejchrtová (Praha 4 sobě/Zelení),
zastupitelka MČ Praha 4
Vstupujeme do závěrečné
fáze roku, který všem
z nás přinesl obrovskou
změnu ve způsobu života,
byli jsme nuceni uchýlit
se do bezpečí domova.
Mnozí z nás však skutečný domov postrádají, žijí
buď na ulici, v ubytovně
či v azylovém domě.
Další jsou ztrátou domova ohroženi, buď přišli
o zaměstnání, nebo nemají možnosti sehnat byt
na trhu s nemovitostmi, na němž ceny bytů i přes
krizi vzrostly a ceny nájmů klesly pouze nepatrně.
Praha 4 je sice největší městskou částí, ale její
fond obecních bytů rozhodně nejvyšší v Praze
není. Většinu bytů, které magistrát svěřil do
vlastnictví městské části, Praha 4 od 90. let zprivatizovala. Nyní spravuje pouhých 1817 bytů,
které může pronajímat jak zaměstnancům potřebných profesí, tak lidem v sociální tísni nebo
i zájemcům o komerční nájem. Sociálních bytů,
v nichž nájemci bydlí za snížené nájemné, je
pouhých 25. Dalších sedm bytů obývají za poněkud vyšší nájemné rodiny s dětmi do doby, než
jejich děti dosáhnou plnoletosti. V komisi pro
sociální bydlení, kterou řídím, máme evidováno
46 žádostí o byt a 11 nových žadatelů na zařazení do evidence čeká. Osudy žadatelů, které
komise projednává, jsou většinou velmi smutné
a vědět, že je k pronájmu nemůžeme doporučit,
pouze zařadit do evidence, je frustrující.

Budou se prázdné městské
byty zaplňovat nájemníky?
Městská část má přitom k dispozici 129 prázdných
bytů, z nichž některé čekají na opravu dlouhé
roky. V roce 2019 a 2020 prodalo vedení Prahy 4
přes protesty opozice dalších 13 bytů. Můj návrh
na zastupitelstvu, aby finanční prostředky získané z prodeje bytů byly alespoň účelově vázány
na opravy prázdných bytů, byl koalicí ODS, TOP
09 a ANO 2011 odmítnut. Přitom jde o návratnou
investici. Ušlý zisk za dobu, kdy nebyly prázdné
byty pronajaty, představuje částku minimálně
kolem dvaceti milionů korun. Vedení Prahy 4
nejenže v tomto roce nevyčerpalo prostředky
na opravy, ale ani nemělo zájem využít nabídku
magistrátu, podle níž mohou městské části
dostat z Fondu rozvoje dostupného bydlení
bezúročnou půjčku na rekonstrukce prázdných
bytů nebo přímo dotaci. V případě půjčky musí
obsadit byty buď lidmi v sociální tísní - samoživitelkami, zdravotně postiženými a seniory - nebo
za dostupné nájemné lidmi, kteří vykonávají
pro městskou část potřebné profese. Podmínkou
dotace je, že byty obsadí na 10 let magistrát lidmi
ze svého pořadníku, preferenčně však z dané
městské části, která z nich nadále vybírá nájem.
Nový rok snad vnese do našich životů větší
pocit bezpečí. Rozhodně se však vyplatí, když
bude radnice lépe investovat do bytového fondu
a tento pocit zakusí více lidí.

Když se nic nedělá, nic se
nezkazí. Ale ono se zkazí!

Ondřej Růžička
(STAN/KDU-ČSL),
zastupitel MČ Praha 4

Toto heslo se dá krásně
přenést na většinu
koaličních zastupitelů,
kteří netuší, jaké jsou
předkládané materiály.
Řekl bych, že i záměrně
o nich nejsou zastupitelé
informování z úst předsedů klubů či radních.
Krásný příklad se stal na posledním zastupitelstvu Prahy 4, kde byl prodán pozemek klíčový
pro danou lokalitu namísto jeho pronájmu.
Zisk z prodeje pozemku na Pankráci, který byl
zpeněžen za směšných několik set tisíc pod
jakoukoliv tržní hodnotou, působí v rozpočtu
MČ Praha 4 naprosto zanedbatelně a nedůstojně. Vezmeme-li v potaz, že naše městská část
pracuje s rozpočtem větším než většina krajských měst, působí na mne tato machinace více
než smutně. A to hlavně díky hlasům koaličních
zastupitelů, o kterých si myslím, že by prodali
i Pražský hrad, kdyby přišlo na věc... Myslím, že
by u toho popíjeli kávu a baštili koblihu a zároveň sledovali na mobilu, co je zrovna v akci!
Pokud budou zastupitelstva městských částí
a krajských měst stále složena z takovýchto
lidí, tak se opravdu něco „ZKAZÍ, když se nic
nedělá“. Toto je jen vrchol ledovce všeho, co
jsou tito zastupitelé a radní schopni odhlasovat
v pochybném zájmu, a řekl bych, že oni sami
ani neví v jakém. Partička lidí, která bez skrupulí obsadila radnici v městské části, kde ani
nebydlí, je odstrašující. A doufám, že pro další
volby budou dopředu voliči informováni o tom,
komu v dresech současných koaličních stran
dávají své hlasy. Spolehněte se, že od STAN,
a věřím, že i Pirátů, budete velmi přehledně
informováni o „práci“ současné rady.

Svět se změnil
Veškeré projekty z životního prostředí, které
měly v náplni zachycování dešťových vod, jsou
na celé současné volební období koalice u ledu.
Neexistuje žádný viditelný projekt, který by se
zabýval zelenými střechami. Musím konstatovat, že současné vedení radnice je obsazeno
politickými dinosaury, kteří nechápou, že se
ve světě od roku 1998 mnoho změnilo a že je
potřeba na to nějakým způsobem reagovat od
dopravy přes životní prostředí až po IT.
Například koupaliště Lhotka, které mělo být
v původních záměrech užíváno celoročně, se
k tomuto formátu zatím ani zdaleka nepřibližuje, neboť jsem nezaznamenal žádnou diskuzi na
toto téma, ani z doslechu, natož přímo na zastupitelstvu, minimálně poslední rok! Řekl bych,
že je to opět tím, že ti, co by o tom v současné
době mohli vést diskuzi či rozhodovat, sami
v dané oblasti nebydlí, natož aby se o tom bavili
s lidmi, kteří bydlí v blízkém okolí.
Myslím si, že je opravdu čas na radikální
změnu!
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Zprávy z Prahy 4

Chraňte si svůj majetek. Víte, jak na to?
Co udělat pro to, aby vaše domy, byty, popřípadě chaty a chalupy co nejlépe čelily pokusům
o vloupání? Zvláště v době, kdy každoročně
počet těchto případů v policejních statistikách
narůstá. Poradí vám speciální projekt Policie
České republiky s názvem „Zabezpečte se!
Chraňte majetek sobě i svým sousedům“.
Projekt tvoří souhrn preventivních opatření.
Jeho cílem je v co nejširším měřítku informovat
veřejnost o všech možnostech a způsobech
zabezpečení nemovitostí prostřednictvím mechanických zábranných a zámkových systémů.
Nabízí také návod, jak správně postupovat
a čeho se vyvarovat při výběru způsobů zabezpečení, a tím vytvořit co nejúčinnější ochranu
majetku.
„Projekt, který Policie České republiky spustila
před dvěma lety, informuje veřejnost o nových
účinných způsobech ochrany majetku, o technickém a elektronickém zabezpečení a volbě
jeho vhodné kombinace. Mapuje také aktuální
trendy v oblasti vloupání do jednotlivých objektů a dává zároveň tipy na efektivní obranu,“
uvedla Lucie Michková (ODS), předsedkyně
Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva městské
části Praha 4.
Cílem projektu je výrazně přispět ke snížení

Nezvaná návštěva způsobuje pouze škody a vhání majitelům slzy do očí… Foto: PČR

majetkové trestné činnosti, přimět majitele domů
a bytů k účinnému zabezpečení vlastního majetku a ke sledování dění v bezprostředním okolí.
„Lidé tak mohou na základě těchto informací
lépe zabezpečit své domovy – byty v panelových
domech i rodinné domky - kvalitními certifikovanými produkty a tak významně snížit riziko
jejich překonání a odradit pachatele,“ zdůraznila Lucie Michková.

Podrobné informace jsou k dispozici
na internetových stránkách www.policie.cz,
www. stopvloupani.cz a také v mobilní aplikaci
„Zabezpečte se“, dostupné v App Store či na
Google Play. Videa a rozhlasové spoty k projektu jsou dostupné rovněž na stránkách Policie
ČR. Informace o mobilní aplikaci „Zabezpečte
se“ a způsobu její instalace a používání najdete
na http://www.cmzs.cz/. (red)

Dobré rady k zabezpečení majetku proti vloupání
1. Pravidla bezpečného chování
• Řádné uzamykání objektu: Když odcházíte
z domu nebo bytu, ať již krátkodobě, vždy zavírejte všechna okna a uzamykejte všechny dveře.
Neschovávejte nikdy klíče pod rohožku ani do
květináče.
• Zbytečně neupozorňujte na vaši nepřítomnost:
o svém odjezdu informujte pouze nejužší okruh
lidí, kterým věříte. Nikdy nenechávejte vzkazy na
dveřích o své nepřítomnosti. Dobu nepřítomnosti
nesdělujte do telefonního záznamníku, natož na
sociálních sítích. Požádejte důvěryhodnou osobu,
aby v době vaší nepřítomnosti dohlédla na obydlí –
větrala, zalévala květiny, sekala trávník, pravidelně
vybírala schránku na dopisy apod. Byt či dům se
nebude jevit jako opuštěný, prázdný. Můžete také
byt nebo dům zabezpečit elektronickým zařízením,
které v nepravidelných časových intervalech zapíná
světla, televizi atd. a tím vytváří zdání, že byt je
obydlen.
• Přehledný prostor před objektem: důležité je
dobré osvětlení před objektem. Zloděje odrazuje
od pokusu vniknout do obydlí, protože by mohl
být viděn. Dbejte na to, aby keře a stromy
nezakrývaly velkou část objektu, to by mohlo
zlodějům umožnit pracovat ve skrytu. Keře vhodně prostřihávejte. Díky lepší viditelnosti mohou
tak i vaši sousedé snáze kontrolovat, zda je vše
v pořádku.
• Uklízejte na pozemku: na zahradě nenechávejte
volně ležet věci, jako je například žebřík, nářadí
či sekačka. Ukládejte a uzamykejte je do kůlny či
do garáže. Posekaný trávník a udržovaná zahrada
ukazuje na skutečnost, že je objekt obýván.
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• Nedávejte na odiv, že vlastníte cenné předměty,
chraňte je: nechlubte se před cizími lidmi, co máte
doma cenného. Nejdražší cennosti ukládejte do
sejfu v bance. Pokud chcete přechovávat cennosti
doma, nenechávejte je na jednom místě – uložte je
na různá těžko předvídatelná místa v bytě nebo si
pořiďte trezor. Večer zatahujte závěsy nebo rolety,
aby vám nebylo vidět do domu či bytu. Případného
zloděje by mohly lákat třeba obrazy na stěnách
nebo zařízení bytu apod. V odpadcích nenechávejte
obaly od nových výrobků a spotřebičů.
• Označujte cennosti, připravte jejich soupis a nechte
je pojistit: Poznamenejte si sériová čísla a zvláštní
označení svých cenných předmětů, elektronických
výrobků apod. Sepište seznam těchto předmětů
a pečlivě ho uschovejte. Nechte cennosti označit
dostupnými identifikačními metodami a prostředky. Cennosti, které není snadné označit, si vyfotografujte. Tato opatření v případě odcizení předmětů
usnadní jejich nalezení a identifikaci a ulehčí tak
práci pojišťovně a policii.
• Dobré vztahy se sousedy: udržujte dobré vztahy se
sousedy, všímejte si podezřelých osob v blízkosti
obydlí. Do bytu dovolte vstoupit jen osobám známým a důvěryhodným. Mějte se na pozoru před
lidmi, kteří chodí ode dveří ke dveřím a nabízejí
všelijaké podnikání, služby nebo různé zboží.
Mohou to být tipaři.
2. Co dělat, je-li byt nebo rodinný dům i přes tato
opatření vykraden
• Pokud při návratu domů zjistíte, že máte rozlomený
zámek, vysazené dveře z pantů, pootevřené okno či střepy z rozbitého okna apod., je nejlepším řešením ihned

zavolat linku 158. Policie ČR nedoporučuje vstupovat
do takového bytu. Přibývá případů, že jsou pachatelé
ozbrojeni a jsou-li vyrušeni, neváhají střílet. Mnohem
lepší službu prokáže občan kriminalistům, když vyčká
jejich příjezdu v blízkosti domu a je schopen jim popsat
vše potřebné (popis pachatele, směr jeho útěku, auto aj.).
• Občan by neměl manipulovat s předměty a byt
uklízet dříve, než přijede policie. Policie ví, že
nepořádek způsobil zloděj, který tam možná zanechal nějakou stopu.
3. Technické zabezpečení
• Základem jakéhokoliv zabezpečení objektu jsou správně aplikované mechanické zábranné prostředky.
• Vyžádejte si více nabídek od různých firem (solidní
firmy je nabízejí bezplatně), nechte si vysvětlit vše,
co je vám nejasné.
• Dávejte přednost zabezpečovací firmě, která se
prokáže patřičnými oprávněními (koncese), je členem nějaké asociace či cechu, provádí komplexní
služby a má dobré reference.
• Požadujte certifikovanou zabezpečovací techniku,
nezapomínejte porovnat záruční a servisní podmínky jednotlivých firem.
• Zajímejte se o vazbu zvolené certifikované techniky
na pojistné podmínky pojišťoven.
• Rozhodující by pro vás neměla být jen výše finančních položek v ceníku. Oceňte i seriózní jednání,
nezvolte firmu, která pomlouvá konkurenci.
• Využívejte existujících norem prevence kriminality
při výstavbě budov řady ČSN 14383.
Využívejte dalších relevantních informací a doporučení na dostupných webech – např. na www.mvcr.cz
anebo www.prevencekriminality.cz
www.praha4.cz

obrazem z Prahy 4

Pietní akt se uskutečnil bez politiků i veřejnosti
Městská část Praha 4 zrušila pietní akt, kterým si každoročně připomíná založení Československé republiky v roce 1918. Letos se kvůli mimořádným opatřením vlády k zamezení šíření koronaviru covid-19 nekonal. Praha 4 a další organizace si zakladatele a odkaz demokratického státu připomněly alespoň
umístěním věnců u Památníku tří odbojů na náměstí Generála Kutlvašra bez obvyklého slavnostního ceremoniálu a účasti politiků a veřejnosti. (red)

Výstava o Olze Havlové připomněla sametovou revoluci
Městská část Praha 4 připravila ve spolupráci s Výborem dobré vůle Olgy
Havlové fotografickou výstavu věnovanou zakladatelce této nadace a manželce posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla.
Byla umístěna ve foyeru Úřadu MČ Praha 4 a v nouzovém stavu, kdy byly na
minimum omezeny kontakty mezi lidmi, symbolicky připomněla události ze
17. listopadu 1989 a sametové revoluce. (red) Foto: Ondřej Němec

Balíčky potěšily nemocné seniory
Devatenáct seniorů z Prahy 4, kteří jsou pacienty Nemocnice sv. Alžběty Na
Slupi, obdrželo dárkové balíčky, které jim do tohoto církevního zdravotnického zařízení přivezl místostarosta Prahy 4 Josef Svoboda (nez.) „Pro každého
z nás je důležité, když ví, že na něj někdo myslí. O to více, když je dlouhodobě v nemocnici bez možnosti návštěv. Proto jsme pro obyvatele z naší
městské části připravili dárkové balíčky, které jim snad udělají radost,“ řekl
Josef Svoboda, do jehož gesce spadají sociální politika, podpora zdravotnictví a spolupráce s neziskovými a náboženskými organizacemi. (red)
Praha 4 vyjádřila vděk zaměstnancům mateřinek a dětských skupin
Městská část Praha 4 poděkovala darem učitelkám a dalším zaměstnancům mateřských škol a dětských skupin, kteří i v současné době zajišťují
péči o nejmenší děti a dík nim zůstávají zařízení po celou dobu v plném
provozu a beze změn oproti normální docházce.
Základní, střední i vysoké školy přesunuly svou výuku do distanční roviny. Mateřské školy a dětské skupiny tuto možnost nemají. Provoz je navíc
značně rizikový, protože platí výjimka - není zde povinnost nosit roušky.
O to víc jsou jejich zaměstnanci v ohrožení, což si málokdo uvědomuje.
„Vážíme si úsilí všech, kteří se snaží udržet okolní svět v normálu alespoň
pro naše nejmenší," uvedla starostka Prahy 4 Irena Michalcová (ANO
2011) a dodala: „Všem zaměstnancům mateřských škol a dětských skupin
patří náš obdiv, vděk a především obrovský respekt za jejich práci. Bez jejich nasazení by mnoho lidí nemohlo do zaměstnání, protože by se museli
postarat o své ratolesti sami." (red)

www.praha4.cz
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zprávy z Prahy 4

Nová místa pro odpočinek: Tyršův vrch a Bohdalec
Městská část Praha 4 chce více využít zalesněné kopce Tyršův vrch a Bohdalec pro
rekreaci obyvatel. A nejen svých. Kopce jsou
totiž zároveň součástí území Prahy 10.

Dosud byly využívané spíše sporadicky, a to
kvůli obtížné přístupnosti a prostupnosti. To by
se mohlo změnit. Radnice Prahy 4 se proto spojila s odborníky a studenty z Ústavu zahradní
a krajinářské architektury Mendelovy univerzity
v Lednici, aby stav lokality posoudili a navrhli
reálné možnosti jejího využití. Návrh má být
hotový v březnu příštího roku.
„Tyršův vrch zasahuje většinově do Prahy 4,
Bohdalec do Prahy 10. Jsou ve správě hlavního města a dohromady představují šestnáct
a půl hektaru lesa uprostřed metropole. To je
obrovský potenciál. Byla by škoda neposoudit
možnosti jeho rekreačního využití,“ řekl Patrik
Opa (ODS), radní Prahy 4 pro územní rozvoj.

Vznikne nová vyhlídka?
„Odborníci z Mendelovy univerzity budou
posuzovat nejen aktuální stav obou kopců, ale
také možnosti zvýšení přístupnosti a prostupnosti území, propojení obou lokalit a jejich
spojení s Botičem a Jezerkou do zelené osy.
Zamyslí se také nad zatraktivněním prostoru
pro pasivní i aktivní trávení volného času,“
uvedl Tomáš Hrdinka (ANO 2011), radní Prahy 4
pro životní prostředí.
Koncepční studie, kterou má mít Prahy 4
k dispozici na jaře příštího roku, by rovněž
měla odpovědět na otázku, jaké využití nabízejí
oba kopce nejen pro chodce, ale také pro běžce
a cyklisty. A vyřešit, kde bude možné zřídit

Železniční trať rozdělila celistvý vrch na dva díly. Foto: mapy.cz

pobytové louky nebo například postavit na
Bohdalci kvalitní vyhlídku.
„Přispět k oživení obou kopců bude moci také
veřejnost. Na jaře příštího roku plánujeme
uspořádat k tomuto tématu online anketu a také
procházku s komentářem autorů koncepční
studie,” doplnil zastupitel Prahy 4 Petr Kučera
(TOP 09), předseda Komise místní Agendy 21.

Projekt bude vznikat ve spolupráci se sousední
městskou částí Praha 10 a správcem lesních
ploch na obou pahorcích, tedy Lesy hlavního
města Prahy. Praha 4 ale počítá i se zapojením
všech dalších dotčených subjektů z této lokality,
jako jsou například provozovatelé sportovních
zařízení nebo České dráhy, majitel hlavních
pozemků v okolí železniční trati. (red)

Lesy Bohdalec a Tyršův vrch nejsou historickými lesy s kontinuálním zalesněním. Do 19. století
byla oblast Tyršova vrchu pokryta ovocnými sady, nacházely se zde i malé kamenolomy. V současné době se nachází na samotném vrcholu střelnice pro lukostřelbu.
Zalesnění obou kopců se uskutečnilo na počátku 20. století. Až do roku 1930 tvořil Tyršův vrch se
sousedním Bohdalcem jeden vrch nazývaný Sychrov. Ten byl ale kvůli stavbě železniční trati rozdělen takzvaným bohdaleckým zářezem. Z některých míst na Bohdalci je výhled na Prahu. Na jižní
straně na vysílač Cukrák, Jižní Město a údolí Botiče. Ze severní strany je výhled zastíněn stromy, ale
přesto je tam pár míst, odkud je možno spatřit Vršovice, Vinohrady, Žižkov, Petřín a Strahov. (red)

Praha 4 nesouhlasí se změnami provozu linky 193

Podolská ulice má novou smart toaletu
V Podolské ulici, v blízkosti kurtů vedle sokolovny, byla umístěna již druhá mobilní smart
toaleta vybavená solárním napájením, čtečkou
platebních karet, dobíjecím zařízením a dálkovým monitoringem. Zařízení tak doplnilo
veřejností velmi dobře přijatou toaletu v severní
části Roztylského náměstí, která každý měsíc
zaznamená více než sto jednotlivých přístupů
a patří tak k vůbec nejvytíženějším mobilním
smart toaletám v Praze. „Přesto se občané
k zařízení chovají ohleduplně a nová služba
od svého spuštění na začátku září funguje bez
problémů,“ uvedl radní Prahy 4 Tomáš Hrdinka
(ANO 2011). (red)
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Městská část Praha 4 zásadně nesouhlasí,
aby byl dřívějším provozem na prodloužené
tramvajové trati v ulici Na Pankráci zkracován
či měněn provoz autobusové linky číslo 193.
Vyplývá to z usnesení Rady MČ Praha 4.
Rada zároveň požádala samosprávu hlavního
města Prahy, aby veškeré změny na komunikacích I. třídy, mimo havárií, a v provozu
městské hromadné dopravy v Praze 4 byly vždy
s předstihem projednávány se samosprávou
městské části.
„Linka číslo 193 je klíčová pro desítky
tisíc obyvatel od Kunratic přes Krč, celou
pankráckou pláň až po Horní a Dolní Nusle.
V současné době zajišťuje dopravní obslužnost pro školy, nejvýznamnější zdravotnická,
sociální a volnočasová zařízení, obchody
a také pro Úřad městské části Praha 4,“ uvedl
první místostarosta pro dopravu finance a evropské fondy Prahy 4 Zdeněk Kovářík (ODS)
a podotýká: „Nechceme, aby naši obyvatelé
všech věkových kategorií přišli o tak důležitý
spoj.“
Rada MČ Praha 4 dále žádá samosprávu hlavního města, aby se samosprávou MČ Praha 4
projednala v souvislosti s prodloužením tram-

vajové trati na Pankráci zřízení konkrétních
nových parkovacích stání v ulici Na Pankráci,
a to od ulice Hvězdovy ve směru do centra.
Magistrát musí vyřešit
nová parkovací místa
Cílem prodloužení tramvajové trati od křižovatky s ulicí Hvězdova po křižovatku s ulicí
Bystřická bylo od začátku zajištění kapacitní dopravy při výluce stanice Pankrác na
trase C Pražského metra v době výstavby
nové trasy D
metra. Rada MČ Praha 4 konstatovala, že
snahou samosprávy hlavního města je užívat
prodlouženou tramvajovou trať dříve, pravděpodobně už od června 2021.
„Obyvatelé z okolí, kteří přispěli ke zdárnému
schválení povolení Rekonstrukce tramvajové
trati Vladimírova – Táborská - Na Pankráci –
Na Veselí – Soudní, jsou oprávněně rozhořčeni těmito pokusy připravit je o významný
počet parkovacích stání,“ uvedl dále Zdeněk
Kovářík a dodává: „Naše rada proto žádá
samosprávu hlavního města Prahy o vyřešení
konkrétních nových parkovacích míst v ulici
Na Pankráci.“ (red)
www.praha4.cz

lidé z Prahy 4

Vzpomínka na oběti holokaustu v Praze 4

Jeden z kamenů připomíná účetního Františka Spiegla (uprostřed).

Městská část má na svém území již víc než
deset mosazných dlaždic připomínajících
osudy lidí, kteří se stali oběťmi nacistického
teroru. Poslední dva takzvané Stolpersteine
přibyly teprve nedávno a nesou jméno Heleny
Weissbergerové a Františka Spiegela.
Helena Weissbergerová se narodila v roce 1889
v Praze, žila s rodiči v České Lípě a pracovala
v otcově právnické firmě. Rodina přešla v roce
1904 ke katolicismu, pouze matka zůstala
židovkou. Po smrti otce se Helena Weissbergerová vrátila do hlavního města. Další zprávy

Helena Weissbergerová (vpravo) byla zavražděna v Izbici.

o ní během nacistické okupace zmizely. Až
Institut Terezínské iniciativy zveřejnil její
dopis, ve kterém zmiňuje své rodiče, a bylo
tedy možné zjistit její osud. Dle dohledaných
informací byla Helena Weissbergerová v roce
1942 deportována do Terezína a zavražděna
v témže roce v Izbici. Její pamětní kámen je
v ulici Petra Rezka 4.
František Spiegel, povoláním účetní, se narodil
v roce 1900. Pro jeho sestru, úřednici pojišťovny
Annu Spiegelovou, pokládali příbuzní pamětní
kámen v Praze 2. Informace o jejich osudech se
dochovaly díky neteři, která přežila pobyt v Ber-

gen-Belzenu. František Spiegel byl v roce 1941
odvlečen do Terezína a následně o rok později
zavražděn v Rize. Stolperstein Františka Spigela
je k nalezení v ulici Lounských 1.
Projekt tzv. Stolpersteine, v překladu kamenů,
o které se má zakopnout, funguje už od devadesátých let. Uctívá památku nejen Židů, ale
i Romů a politicky stíhaných lidí. Do celoevropského projektu se již zapojilo přes 280 měst.
V Česku se první pamětní dlaždice objevily před
dvanácti lety a dnes jsou součástí chodníků
kromě Prahy také v Brně, Kolíně nebo například
v Třeboni. (red)

Sokol Pankrác slavil v listopadu 125 let
Pankrácká sokolská jednota vznikla na sklonku
devatenáctého století v chudé předměstské čtvrti řemeslníků a malých obchodníků. Založilo
ji osmdesát zdejších mužů 24. listopadu 1895
v hostinci „U bílého lva“.
Zprvu cvičili pouze muži v sálech větších hospod a jejich ženy pro ně vyšily nádherný prapor,
který se zachoval dodnes. Za dva roky přibyl ke
cvičení dorost a v roce 1899 také ženy. Pilně se
všichni připravovali i na dávné slety.
Od roku 1908 měli pankráčtí sokolové smlouvu
ke cvičení v tělocvičně obecné školy v ulici Na
Pankráci. Teprve roku 1922 zakoupili pozemek
na vybudování hřiště poblíž pankráckého kostelíku a přilehlého parku při dnešní Lomnického
ulici. A z příspěvků členstva a pankráckých
občanů se jim konečně podařilo postavit vlastní
sokolovnu, kterou otevřeli 24. 11. 1930. V té době
měla jednota už několik set členů žactva, dorostu, žen a mužů. Na hřišti vybudovali běžeckou
dráhu a místa pro lehkou atletiku, kurt pro tenis,
hřiště pro volejbal a košíkovou. V zimě tu vznikalo kluziště. Jednou za rok zvali sokolové na
veřejnou hodinu s ukázkami cvičení. To bývala
velká podívaná pro pankrácké občany, kteří neváhali a koupili vstupenky celým rodinám. Pro děti
hrávala jednota loutkové divadlo a zvala je na
mikulášskou a vánoční besídku. U sokolovny stál
kulečník a v zimě se pořádaly taneční „šibřinky“.
www.praha4.cz

Sokolovna ustoupila metru

Sokolky při cvičení na bradlech během dávné
veřejné cvičební hodiny na pankráckém hřišti
v Lomnického ulici. Foto: T.J. Sokol Pankrác

Za první i druhé světové války byl Sokol zakázán a jeho členové se scházeli potají. V letech
okupace Československa nacistickým Německem se mnozí sokolové zapojili do odboje
a nejeden z nich za to zaplatil životem. Za
všechny vzpomínáme na dlouholetou náčelnici
T.J. Sokol Pankrác sestru Marii Cibulkovou, kterou hitlerovci mučili a popravili za její skrývání
zbraní a další odboj. Její jméno nese jedna ulice
na Pankráci.

Po skončení druhé světové války se přihlásilo
k jednotě tolik starých i nových bratří, sester,
dorostenců i žáků, že se muselo cvičit i v tělocvičně měšťanské školy Na Zelené lišce. Vznikly
sportovní oddíly jako šermířský, vodácký
a lyžařský.
Po zákazu Sokola za totality byla činnost
pankrácké jednoty obnovena 3. 4. 1990.
Cvičilo se v náhradních prostorách, od roku
1992 opět v tělocvičně školy v ulici Na Pankráci, v místě, kde našli útočiště i dávní sokolští předkové. Neboť pankrácká sokolovna
byla zbourána při stavbě metra linky C.
V restituci získali sokolové nazpět pouze
hřiště v Lomnického ulici. Od roku 1998 až
dodnes cvičí v přízemním sále sokolovny
T.J. Podolí.
Současná T.J. Sokol Pankrác má menší počet
členstva, převážně ženy v seniorském věku.
Cvičí jednou týdně v úterý od 16.00 a od 17.00
hodin a plně se účastní všech sokolských akcí,
též ve skladbách pro seniory na všech posledních sletech, včetně pořadu XVI. sletu roku
2018 na stadionu Slavie ve Vršovicích. Každým
rokem jezdí zástupci pankrácké jednoty rovněž
na Mezinárodní setkání sokolů, které se koná
v rakouském Oetzu.
Eva Panzová, kronikářka
Tučňák • 12/2020 13
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Kniha o hokejovém zločinu. Pomůžete ji vydat?

Rok 1956 a Augustin Bubník (vpravo) se poprvé po propuštění z vězení a s kapitánskou páskou I. ČLTK střetl s kapitánem Sparty Zábrodským. Foto: archiv GB

sametové revoluci v roce 1989,“ uvedl Gustav
Bubník a pokračuje: „U nás doma se o tom, jaké
hrůzy tatínek prožil, nikdy nemluvilo. I to byl
důvod, proč byl pro mě osobně hrdinou na druhou. A protože se ukázalo, že se komunistům
podařilo utajit tento hrůzostrašný příběh před
českou sportovní i nesportovní veřejností de facto až do dnešních dnů, rozhodl jsem se znovu
zveřejnit knihu plnou vzpomínek a výpovědí
největších legend českého ledního hokeje.“

Zatčeni v hospodě

Jako čestný občan naší městské části se rád účastnil společenských a vzpomínkových setkání.

Po 30 letech od prvního vydání publikace Ztracená léta - Příběh hokejového zločinu se chystá
její reedice. Zasloužil se o to herec a dabér
Gustav Bubník (58), syn hokejisty a čestného
občana MČ Praha 4 Augustina Bubníka (†88).
Reedice knihy Vladimíra Škutiny a Roberta
Bakaláře mapuje zatčení a odsouzení našich
prvních hokejových mistrů světa v březnu
1950, těsně před odletem k obhajobě titulu na
mistrovství světa v Londýně. „ O tom, co se
stalo mému otci, respektive co mu bez jeho nejmenšího přičinění komunistický režim provedl
s jeho kariérou a životem, stejně jako s kariérou
a životy mnoha jeho spoluhráčů jsem se v plné
šíři dozvěděl a následně vše zjišťoval až po
14 Tučňák • 12/2020

Příběh Augustina Bubníka, přezdívaného také
jako Gustav Bubník, je především lidem kolem
ledního hokeje asi znám. Bývalý český hokejista,
který na olympijských hrách 1948 získal stříbrnou
medaili a o rok později titul mistra světa, byl
13. března 1950 po zrušeném odjezdu na mistrovství světa v Londýně společně s dalšími spoluhráči
zatčen v pražské hospodě, kde nadávali na režim
a jeho představitele. Následoval soud s těžko uvěřitelnými rozsudky a Augustin Bubník dostal
14 let nepodmíněně za špionáž, velezradu
a rozvracení socialistického zřízení. Byl vězněn
v táboře nucených prací v Jáchymově a Příbrami.
V roce 1955 dostal milost, ale do reprezentace se
už vrátit nesměl. Hokejovou kariéru ukončil ve
Slovanu Bratislava a poté trénoval finskou hokejovou reprezentaci a některé tuzemské kluby.
S Prahou 4 byl Augustin Bubník spojen doslova
pupeční šňůrou. „Narodil jsem se v Nuslích a po
návratu z Bratislavy jsem zakotvil na Pankráci.
Z rodinných důvodů jsme potřebovali více prostoru a dozvěděli jsme se o rozestavěném okálu
v Krči, jehož majitelé potřebovali větší byt.
Uskutečnili jsme výměnu a dům jsem následně
za pomoci hráčů dostavěl,“ vzpomínal v jednom
z rozhovorů pro časopis Tučňák. „Mám bazén
i zahradu, ale vadí mi dálnice. Když jsme se

stěhovali, viděl jsem územní plány a celá oblast
byla určena pro rekreaci. Žádná dálniční spojka
nebyla plánována, proto jsme si tuto lokalitu vybrali. Teď je hřmot a smrad z tisíců automobilů
hrozný. Čekám jako na smilování na dokončení
okruhu kolem Prahy, snad nám to pomůže,“
věřil muž, jehož jméno je uvedeno ve finské
i tuzemské hokejové Síně slávy.
Jelikož se okruhu Augustin Bubník nedožil,
snad by mu alespoň malou radost udělala
chystaná reedice zmíněné knihy. Její vydání je
ovšem podmíněno podporou veřejnosti, přispět
lze již od 100 Kč výše, a to do 9. prosince. Více
informací najdete na https://www.hithit.com/
cs/project/8799/ztracena-leta-pribeh-hokejoveho-zlocinu. (md)

Augustin Bubník hrál za kluby LTC Praha, ATK
Praha, Spartak Brno, I. ČLTK Motorlet Praha a HC
Slovan Bratislava. Foto: archiv AB
www.praha4.cz
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Co si psal Rudolf Hrušínský do deníku?
Koronavirová pandemie může mít i pozitivní
stránku. Díky ní totiž vznikla výpravná kniha
RUDOLF HRUŠÍNSKÝ – 100 ROZMARNÝCH
LÉT, která čtenáře postupně provází všemi zásadními okamžiky života a celoživotní hereckou
kariérou jednoho z našich nejlepších herců.
O vydání knihy přemýšlel syn Jan Hrušínský,
čestný občan MČ Praha 4 a principál divadla Na
Jezerce, už několik let. Jenže pro velkou pracovní
vytíženost stále nenastala vhodná chvíle k tomu,
aby svůj plán uskutečnil. Teprve letos v březnu,
kdy zůstalo divadlo několik měsíců na základě
nařízení vlády zavřené, rozhodl se Jan Hrušínský
k odvážnému kroku a společně s autorkou textové
části Nikolou Hrklovou a grafikem Janem Balcarem se vrhnul do nelehké práce, na jejímž konci
je publikace plná fotek, vzpomínek a mezníků
ze života jeho slavného otce. Do práce se zapojil
i bratr Rudolf Hrušínský, který přispěl přibližně
50 snímky.
V roce 1948 byla na plátna kin uvedena komedie Hostinec U Kamenného stolu, kde se kromě
Rudolfa Hrušínského objevili také Dagmar Sedláčková a Svatopluk Beneš. Foto: archiv JH

Kdo by neznal Rozmarné léto s pány herci Brodský, Hrušínský a Řehák? Foto: archiv JH

Unikátní dokumenty
i fotografie
A co v knize najdete? Každá se sedmi kapitol je
uvedena textem, který shrnuje důležité společenské události a v jejich kontextu pak nastíní
soukromé mezníky Rudolfa Hrušínského. Dále
jsou uvedeny filmové a divadelní role, popřípadě
režie nebo rozhlasové a televizní inscenace. Kniha
složená převážně z fotografií, z nichž mnohé
nebyly doposud publikovány, obsahuje také řadu
vzácných dokumentů, divadelních i filmových
dobových plakátů, úředních dopisů, zákazů
tvorby v letech normalizace i unikátní deníkové
zápisky Hrušínského. Nechybí ani pohled manželky Evy Koubové a vzpomínky přátel z osobního
a profesního života. Čtenáři se také více dozví
o Hrušínského působení v divadlech E. F. Buriana
(D38 – D41), Divadla na Vinohradech, Městských
divadlech pražských a o Národním divadle.
Jaké bylo první angažmá Rudolfa Hrušínského,
za jakých okolností se potkal s Josefem Kemrem
a Danou Medřickou, z prvorepublikových krásek, se kterou ho pojilo přátelství i mimo jeviště,
proč jeho manželka Eva nechtěla žádné svatební
fotky, co si psal do svého deníku a jak na něj
vzpomíná Jiří Suchý? Odpovědi nejen na tyto
otázky najdete v nové knize RUDOLF HRUŠÍNSKÝ – 100 ROZMARNÝCH LÉT, kterou si můžete
zakoupit na webu Divadla Na Jezerce nebo ji
vyhrát v naší soutěži! (red)

Soutěžní otázka
Kdy se narodil Rudolf Hrušínský?
a) 1918 b) 1919 c) 1920
Odpověď zašlete na e-mail:
martin. dudek@ceskydomov.cz do 10. 12. 2020.
Knihu získají dva autoři/
autorky správné odpovědi.
Rudolf Hrušínský a Jan Tříska při natáčení filmu Obecná škola. Foto: archiv JH
www.praha4.cz
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servis
Vážení spoluobčané,
předvánoční čas je dobou hodnocení a i já si
dovolím zhodnotit, co se událo v sociální oblasti
v roce 2020.
Začala fungovat tato informační stránka, na kterou máme od vás pozitivní ohlasy, za které vám
děkujeme. Rok 2020 byl v sociální oblasti velmi
ovlivněn onemocněním covid-19. Znamenalo
to změnu práce jak pracovníků úřadu, tak pracovníků Ústavu sociálních služeb Prahy 4, kde
byly služby rozšířeny tak, aby byly zajištěny jak
potřeby seniorů, rodin s dětmi, osob zdravotně
znevýhodněných, tak i osob ohrožených sociálním vyloučením. I přes tato úskalí se podařilo
otevřít nový denní stacionář v Branické 55.
Stále rozvíjíme služby pro osoby neformálně
pečující, neboť si uvědomujeme, jak je to těžká
práce, která vyžaduje naši podporu. Velice si
cením posunu v řešení vzniku nového multifunkčního zařízení Hudečkova, na kterém se
podílí řada odborníků. Na základě studie bude
následovat projekt a věřím, že výsledkem bude
nadčasové zařízení, které bude sloužit občanům
Prahy 4. Rovněž jsem hrdý na spolupráci
s nadací Patron dětí, kdy společným úsilím
mezi městskou částí, sponzorem a jmenovanou
organizací se podařilo zajistit potravinovou pomoc a notebooky do sociálně znevýhodněných
rodin. Snažíme se i o podporu Thomayerovy
nemocnice a vážíme si práce, kterou všichni
zdravotníci v této těžké době vykonávají.
Zmínil jsem jen některé věci nové, ale významné jsou i činnosti, které jsou zaběhnuté jako
například dotace do sociální oblasti. Věřím, že
pozitivních věcí v sociální oblasti bude stále
více a podaří se nám vybudovat komplexní síť
sociálních služeb.
Nový klidný rok 2021 Vám přeje
Josef Svoboda (nez.), místostarosta MČ Praha 4

Branický denní stacionář je moderně vybaven.
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Sociální informace
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Vážení obyvatelé městské části Praha 4,
v dnešním díle informací o důležitých činnostech v sociální oblasti, které poskytuje
Úřad městské části Praha 4, se zaměřujeme
na dvě oddělení, která jsou součástí sociálního odboru, a to oddělení sociální intervence
a oddělení sociální.

Oddělení sociální (OS)
Činnost oddělení se týká poskytování sociálního poradenství a zahrnuje sociální práci,
zajišťování agendy související s přidělením
dotací a poskytnutím darů v sociální a zdravotní
oblasti. V praxi to znamená zejména zjišťování
potřeb sociálních služeb pro osoby a skupiny na
území Prahy 4.
Na pracovníky oddělení sociálního se lze obrátit
v záležitostech poradenství v oblasti zajištění
sociální péče pro seniora nebo osoby zdravotně
postižené v domácím prostředí či o pomoc při
vyřízení žádostí do zařízení typu domov pro
seniory, domy s pečovatelskou službou a domov
pro osoby se zdravotním postižením. Vyřídíte
zde rovněž tzv. ustanovení zvláštního příjemce
důchodu. Jedná se o přechodnou situaci, kdy
příjemce důchodu nemůže ze závažných důvodů sám důchod přejímat a je zapotřebí zajistit
osobu, která k tomu účelu bude zmocněna.
Důležitou a žádanou službou jsou parkovací
průkazy označující vozidlo přepravující osobu
těžce zdravotně postiženou, kdy se toto označení vydává v návaznosti na rozhodnutí úřadu
práce o tzv. mimořádných výhodách osoby
zdravotně znevýhodněné.
Pracovníci také provádějí práci v terénu, kdy
dochází za klientem domů. Spolupracují s úřady
práce při vyřizování sociálních dávek a dávek
důchodového pojištění a s Magistrátem hlavního
města Prahy při posuzování žádostí o přidělení
sociálních bytů. Sociální práce se zaměřuje
na zlepšení kvality života všech lidí a řešení
různých oblasti lidských problémů. Zajišťuje
pomoc a podporu osobám za účelem sociálního
začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.
Toto oddělení se také věnuje agendě dotací
v oblasti sociální a zdravotnické, kdy je finanční
podporou neziskových organizací možné zajistit

širší spektrum sociálních služeb v Praze 4. Informaci o těchto službách se pak právě v tomto
oddělení také dozvíte.
Vedoucí OS - Mgr. Klára Merlíčková, e-mail:
klara.merlickova@praha4.cz, tel. 261 192 220
Oddělení sociální intervence (OSI)
Oddělení sociální intervence zajišťuje výkon
veřejného opatrovnictví osob omezených
ve svéprávnosti, jejichž opatrovníkem byla
pravomocným rozhodnutím soudu jmenována
MČ Praha 4. Omezení slouží k ochraně osoby,
která je neschopna spravovat své osobní záležitosti, a to v důsledku duševního onemocnění, mentálního postižení, degenerativního
onemocnění nebo těžkého tělesného či smyslového postižení. O ustanovení opatrovníka
rozhoduje pouze soud. Veřejný opatrovník
zastupuje opatrovance při právních jednání,
vyřizuje jejich záležitosti, hájí jejich zájmy
a v neposlední řadě spravují jejich majetek.
Jedná se o velmi obsáhlou agendu, v rámci
které je nutno řešit společně s opatrovanci
situace a potřeby, které se dotýkají všech
oblastí života.
Sociální kurátor pro dospělé

Sociální kurátor je zde pro osoby, které se ocitly
v krizi a tuto nemohou/nedokáží zvládnout
vlastními silami. Jedná se zejména o osoby
ohrožené sociálním vyloučením (např. osoby
propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody
či vazby, osoby, proti nimž je vedeno trestní
řízení, osoby propuštěné ze školských zařízení
pro výkon ústavní a ochranné výchovy, osoby
ohrožené trestnou činností jiné osoby, osoby
bez domova a bez přístřeší, osoby žijící nedůstojným způsobem života či závislé na alkoholu
nebo jiných návykových látkách apod.). Kurátor
pracuje i v terénu, kdy aktivně takové osoby
vyhledává s nabídkou poradenství a pomoci.
Pomáhá jim například zprostředkovat zajištění
osobních dokladů, uplatnit nároky na sociální
dávky, zprostředkovat ubytování nebo sociální
či zdravotní služby.
Vedoucí OSI - Martina Pecháčková, e-mail: martina.pechackova@praha4.cz, tel. 261 192 484.
www.praha4.cz

volný čas

Na Jezerce 1451
Praha 4 Nusle, 140 00
Tel.: 261 224 832
725 442 150
E-mail: vstupenky@hrusinsky.cz
www.divadlonajezerce.cz
St 2. st 19.00 Naprostí cizinci (Paolo Genovese)
Čt 3. čt 19.00 Poslední aristokratka (Evžen Boček)
Ne 6. ne 19.00 Poslední aristokratka (Evžen Boček)
		
- zadané
Po 7. po 19.00 Naprostí cizinci (Paolo Genovese)
		
- zadané
Út 8. út 11.00 MAŠÍNI (Jan Jirků) - 1. veřejná
		generálka
19.00 Naprostí cizinci (Paolo Genovese)
		
- zadané
St 9. st 11.00 MAŠÍNI (Jan Jirků) – 2. veřejná
		generálka
19.00 Už je tady zas! (Timur Vermes)
Čt 10. čt 19.00 MAŠÍNI (Jan Jirků) - premiéra
Pá 11. pá 19.00 Manželské vraždění (E. E. Schmitt)
So 12. so 19.00 Sláva strojů a měst (Jaromír Rašín)
Ne 13. ne 16.00 Pánský klub (Matěj Balcar)
19.30 Pánský klub (Matěj Balcar)
Po 14. po 19.00 Takový žertík (Jean Dell,
		
Gérard Sibleyras)
Út 15. út 19.00 Naprostí cizinci (Paolo Genovese)
Čt 17. čt 19.00 Mašíni (Jan Jirků)
Pá 18. pá 19.00 Manželské vraždění (E. E. Schmitt)
So 19. so 16.00 Pánský klub (Matěj Balcar)
Ne 20. ne 19.00 Mašíni (Jan Jirků)
Po 21. po 19.00 Sláva strojů a měst (Jaromír Rašín)
Út 22. út 19.00 Pánský klub (Matěj Balcar)
Ne 27. ne 19.30 Pánský klub (Matěj Balcar)
Po 28. po 19.00 Poslední aristokratka (Evžen Boček)
Út 29. út 19.00 Mašíni (Jan Jirků)
St 30. st 19.00 Poslední aristokratka (Evžen Boček)
Čt 31. čt 14.00 Naprostí cizinci (Paolo Genovese)
17.30 Naprostí cizinci (Paolo Genovese)

Divadlo Dobeška
Jasná I. 1181/6, 147 00 Praha 4
Telefon: 244 468 173
fax: 244 468 167
e-mail:
rezervace@divadlodobeska.cz
www.divadlodobeska.cz
Studio Dobeška
kurzy • zábava • relaxace
www.divadlodobeska.cz/studio
Út 1. 19.30 Besídka 2020 - tradiční představení
		
divadla Sklep
St 2. 19.30 Besídka 2020
Čt 3. 19.00 Přednáška o architektuře
		
s Davidem Vávrou - Inspirativní
		
harmonické žití v Čechách
So 5. 16.30 Mikulášská pumelice
		
- Mikuláš v DUNDUNu
Ne 6. 15.00 Pohádka pro děti
Út 8. 19.00 Přednáška o architektuře
		
s Davidem Vávrou - Josef Havlíček,
		
Adolf Loos a víno v krajině
St 9. 19.30 Šarlatán - kinokavárna
Čt 10. 20.00 FREEQ a MC Praguematic - koncert
Pá 11. 16.00-21.00 Vánoční trhy ve Studiu
		 Dobeška
So 12. 10.00-14.00 Vánoční trhy ve Studiu
		 Dobeška
Ne 13. 15.00 Andělé ze zapomenuté skříňky
		
- pohádka pro děti
Út 15. 20.00 Beata Hlavenková - Vánoční koncert
St 16. 19.30 Kinokavárna
So 19. 13.00 Zrada v balónovém coupé - pohádka
Ne 20. 13.00 Zrada v balónovém coupé
Út 22. 20.00 Mirek Kemel - Vánoční koncert

Divadlo
Bez Hranic
Křesomyslova 14
Praha 4 – Nusle
Tel. 607 088 273
e-mail: rezervace@divadlobezhranic.cz
www.divadlobezhranic.cz

So 5. 18.00
		
Čt 10. 19.30
		
Pá 11. 19.30
		
So 12. 18.00
		
Út 15. 19.30
		
St 16. 19.30
		
Pá 18. 18.00
		

Kočičí hra - tragikomedie
(DIVADLO BEZ HRANIC)
Vražda sexem - komedie
(DIVADLO BEZ HRANIC)
Racajda - úsměvné monodrama
(DIVADLO BEZ HRANIC)
Stalo se v Chamonix - detektivní
komedie (DIVADLO BEZ HRANIC)
Mrtvola v hotelu Westminster komedie (DIVADLO BEZ HRANIC)
Bacha, pojišťováci! - satirická
komedie (DIVADLO BEZ HRANIC)
Sluha dvou pánů - komedie
(DIVADLO BEZ HRANIC)

KC PRAGOS
Jihlavská 30, u metra Budějovická
www.pragos.cz, klub@pragos.cz
tel. 736 489 297
Pá 4. 19.30 Lunedband – koncert, pop-rock,
		
autorské písně
Čt 10. 20.00 	Luboš Pospíšil - koncert

Divadlo BRAVO! (bývalé Branické divadlo)
Branická 411/63, 147 00 Praha-Braník
www.divadlobravo.cz, info@divadlobravo.cz
+420 731 153 139

Ne 6. 15.00 VÁNOCE PANA SOVY / Damúza
		
(rodinné představení)
St 9. 19.00 HEROES / Losers Cirque
		Company (nový cirkus)
Pá 11. 19.00 THE LOSER(S) / Losers Cirque
		Company (nový cirkus, tanec)
So 12. 19.00 EGO / Losers Cirque Company
		
(nový cirkus)
Ne 13. 15.00 PEJPRBÓJ / Radim Vizváry
		
(rodinné představení, pantomima)
19.00 KOLAPS / Losers Cirque
		Company (nový cirkus)
St 16. 19.00 SÓLO / Radim Vizváry
		(pantomima)
So 19. 15.00 OVEČKA BETLÉMSKÁ / Damúza
		
(rodinné představení)
Ne 20. 15.00 MiMJOVÉ / Losers Cirque
		Company (rodinné představení)
Po 21. 19.00 THE LOSER(S) / Losers Cirque
		Company (nový cirkus, tanec)
Út 22. 19.00 THE LOSER(S) / Losers Cirque
		Company (nový cirkus, tanec)
V případě zrušení představení v souladu s aktuálními
nařízeními vlády poskytneme náhradní termíny.

Veškeré uvedené
akce a představení se
uskuteční v případě
rozvolnění vládních
nařízení či schválených
výjimek.

Kouř se bude vznášet nad Fidlovačkou

Postarejte se v zimě o volně žijící ptáky

Autorské trio Tomáš Vorel - Lumír Tuček - Michal Vích je podepsáno pod divadelní hrou Kouř. Kultovní rytmikál z roku 1991 ožije (po zrušení vládních
nařízení) na prknech divadla Na Fidlovačce. „Hele, kotě, o co ti jde?" Každý,
kdo v devadesátých letech vnímal kulturní vývoj, Kouř zná. Kdo se narodil
až po Kouři, zná slavný Arnoštkův hit „Je to fajn fajn fajn, je to fajn.” Mirek
se opět s cigaretou v ruce a trochu znuděně stává tváří malé revoluce, Kotě
je opět projekcí všech možných i nemožných mužských fantazií o femme
fatale, ředitel je opět ideologickým nabubřelcem, máničky negují vše, co se
naskytne, svazáci naopak servilně vítají vše, co se namane. Helenka je zamilovaná. A na režijní stoličku nezasedne nikdo jiný než původní Arnoštek Šimon Caban. Hrají: David Kraus/Václav Jílek – Mirek, Sara Sandeva – Kotě,
Lukáš Příkazký/Vojtěch Vodochodský – Arnoštek a další. (red)

Karanténa nebo omezení pohybu nařízením vlády nemusí nutně znamenat ztracení kontaktu s přírodou. Divočina totiž může začínat už za naším
oknem, říkají ornitologové a radí, jak udělat zimní zahradu přívětivou pro
ptáky, a to nejen přikrmováním. Úhledně zastřižené keře a shrabané listí
ptáci neocení. Naopak budou rádi, když bude na zahradě trochu „nepořádku“. „Staré dřevo a větve naskládejte v rohu zahrady na hromádku. Úkryt v ní
může najít malý ptáček střízlík, červenka nebo i hejno vrabců. Spadané listí
shrabejte, třeba ke kmeni stromu, a nechte ladem. Ve vrstvě listí si najdou
ptáci mnoho dobrot, ať už spadlé ovoce, nebo larvy a brouky. Kromě toho
v kupě listí může najít útočiště třeba ježek, který tak díky vám přečká zimu.
V sezóně vám na oplátku pomůže odstranit slimáky. Semenožravé ptáky
můžete pohostit, když necháte stonky trvalek nezastřižené. Semínka jsou
zpravidla takřka neviditelná, ale ptáci je pojídají po celou zimu,“ vysvětluje
Dita Hořáková z České společnosti ornitologické. Na druhý lednový víkend
pak připravuje Česká společnost ornitologická třetí ročník sčítání ptáků na
krmítkách, kterého se lze zúčastnit z pohodlí domova. Už nyní se mohou
zájemci hlásit o tipy a novinky prostřednictvím webové stránky ptacihodinka.birdlife.cz. (red) Foto: Pixabay.com
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inzerce

Lepší vzduch pro Prahu
Díky tepnám Pražské teplárenské soustavy
má město teplo a může volně dýchat

www.praha-cista.cz
SC-400715/16

inzerce

DŮSTOJNÉ STÁŘÍ
BLÍZKO ČESKÉHO RÁJE

Byty na úrovni pouze 60% pražských cen
www.resortstepanka.cz
SC-392221/11

VELKÉ

VELIKOSTI?

„Ano, máme...!”
Nový obchod ROMANTYK
Nuselská 1497/70
Tel.: 608 51 96 97

www.NadmerneOdevy-Praha.cz
Bus: 124, 139, 188, 196
stanice Kloboučnická
Tram.: 11 a 14 stanice Horky

Po-Pá: 12-18, So: 11-15

DÁMSKÉ + PÁNSKÉ
XXL až 8XL

Společenství vlastníků jednotek v domě
U Krčské vodárny 1134/63 v Praze 4

hleDá PRACOVNÍKA PRO
VýKON DOmOVNiCKýCh
A úKliDOVýCh PRACÍ, VčetNě
PRACÍ DROBNé úDRžBy

v bytovém domě poblíž stanice metra C Budějovická.

Nabízíme měsíční odměnu
v dohodnuté výši v závislosti na
rozsahu vykonávaných prací, flexibilní
pracovní dobu a jako bonus možnost
užívání bytu 2+1 po dobu
trvání pracovního poměru.
Zájemci o nabízenou pracovní pozici
kontaktujte prosím ing. Beránka
telefonicky na č. 606 218 289
nebo elektronicky na
beranek.jaroslav@email.cz

SC-400442/06

Až

tel.: 603 505 686

SC-400693/02

Malířství
Lakýrnictví

VČETNĚ ÚKLIDU

Madla na zábradlí
Podlahy - Zednictví

www.balkap.cz

tel. 777 708 035, 777 708 034

Milena Žáková

www.ucetnictvizakova.cz

SC-400831/03

www.siml.cz

Stěhování - Autodoprava
Balení - Vyklízení
Dominik Císař

Mobil.: 724 104 991
www.stehovanicisar.cz
Na Vrstvách 23, Praha 4

Stěhujeme doma i ve světě

NAD LESNÍM DIVADLEM 1354, PRAHA 4

SC-392292/10

- VÝKUP AUTOMOBILŮ,
MOTOCYKLŮ A VETERÁNŮ
VŠECH ZNAČEK
- ZÁSTAVY
VOZIDEL
- PENÍZE
IHNED

NEJLEVNĚJŠÍ ODTAHY
Stepan-Mollay_44x30
5.2.2014 11:

Tel.: 604 868 055

SC-400141/09

SC-392272/11

ZEDNICKÉ
OBKLADAČSKÉ
PRÁCE

241 493 633, 222 941 998, 603 501 166

SC-392240/11

SC-392242/11

Nabízím vedení účetnictví, daňové
evidence, ekonomické a účetní
poradenství, zpracování mezd a daní
pro firmy i soukromé osoby.
Zprostředkování hypotečních úvěrů.
Cena dohodou. Kontakt: 608 499 788

lakýrnické práce lze provést i v dílně

Jílovská 426/27 Praha 4, Lhotka

MASÉRKA DO DOMU
regenerační masáže
odstraňující únavu
šetřím váš čas i peníze
Marcela Krejzová
603 440 480

za stArožitnosti

PorADÍM

MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ

25 let jsme tu s Vámi

SC-400872/01

500 000 Kč

obrazy, nábytek,
hodiny, hodinky,
porcelán, bronz,
stříbro, šperky, šavle
a jiné zajímavosti

BALKAP, s.r.o.

SC-392278/13

Š+M

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

F i rm
SC-332421/02

PRACOVNÍ NABÍDKA

SC-400763/02

a

Lakýrnické práce lze provést i v dílně.
Štukování stěn a pokládka podlah.
Rozpočty a konzultace zdarma!

www.malirlakyrnik-praha.cz
Tel./fax: 241 494 620 • mobil: 777 291 927
SC-392241/11

REKONSTRUKCE
KOUPELEN A KOMPLETNÍ
PŘESTAVBY BYTŮ.
KVALITNĚ A ZA
ROZUMNÉ CENY.
Osobní cenová kalkulace
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278
SC-392239/11

SC-400006/09

servis
Společenská rubrika
V podzimních měsících se opět rozrostl v Praze 4
„klub stoletých“. Do jeho řad přibyly dámy Anděla Kostlivá ze Záběhlic, Margareta Metelková z Podolí a Světluše Kramosilová z Braníku.
Všem třem radnice MČ Praha 4 přeje pevné
zdraví a především mnoho milých lidí v jejich
okolí a věří, že oběma posledně zmíněným, až
to situace dovolí, bude moci popřát osobně.
Zapomenout nesmíme i na naše stávající členky
„klubu stoletých“ - Marii Prosovou z Michle, Jiřinu
Cyrusovou z Podolí a Jarmilu Havlíkovou z Braníku - a proto jim posíláme, zatím alespoň takto přes
Tučňák, velkou gratulaci a srdečné přání k jejich
fantastickým dalším tříciferným narozeninám!
Dne 19. 11. měla krásné 90. narozeniny Jarmila
Kálalová z Krče, dlouholetá obyvatelka Prahy 4.
Pevné zdraví, štěstí a spokojenost do dalších let
přeje kolegyně Lída.
Dne 23. 11. oslavila Antonie
Skřivánková z Braníka
85. narozeniny. Hodně
štěstí a optimismu přejí touto
cestou sousedé, přátelé, personál DPS v Braníku, jakož
i redakce Tučňáku.
Pavel a Ladislava
Klímovi z Pankráce
oslavili 1. prosince
55 let společného života. „Někdo hledá štěstí
celý život, já jsem ho
už našel před 50 lety,“
citujeme našeho tátu
při oslavě zlaté svatby.
Vy jste našli vzájemně své smaragdy a tímto gratulujeme k vaší smaragdové svatbě, vašemu 55letému
soužití v pevné lásce i s bouřkami proplutí. Přejeme
hlavně lásku, pevné zdraví, humor, který vás stále
provází, a nadále toleranci a trpělivost = hlavní
ingredience vašeho receptu na tak pevný sňatek.
Máme vás moc rádi a vážíme si našich společných
chvil. Pavel, Tomáš s rodinami a Adéla.
Dne 12. 12. se dožívá v plné duševní svěžesti
90 let Ivan Líbal, dlouholetý obyvatel Podolí.
Stálé zdraví a pohodu do dalších let přejí manželka Hanka a přátelé.
Dne 19. října zemřela po
dlouhém strádání ve svých
86 letech Olivie Zinková,
poslední člen velké rodiny
známého antikváře Karla
Zinka. Narodila se v Krči
a zde také prožila celý svůj
bohatý a ne vždy lehký život.
Svou společenskou povahou, laskavostí a ochotou každému pomoci si získala nemálo přátel
jak na ortopedické klinice, kde pracovala jako
instrumentářka, tak i mezi zdejšími obyvateli.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
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Přistavování kontejnerů na objemný odpad – prosinec
Stanoviště

Zavezení:   den hodina

Stanoviště

Zavezení:   den hodina

Jivenská x Adamovská

01 16:00 - 20:00

Psohlavců x Věkova

Čestmírova x Mečislavova

01 16:00 - 20:00

Na Květnici - u stanoviště tříd. odpadu 10 16:00 - 20:00

Pod Terebkou - nad schody

01 16:00 - 20:00

Na Líše x Na Novině

10 16:00 - 20:00

Pekárenská x Prostřední

01 16:00 - 20:00

Horáčkova X Bartákova

10 16:00 - 20:00

U Pernštejnských x Družstevní

01 16:00 - 20:00

Baarova x Telčská

11 16:00 - 20:00

Zálesí x Sulická

01 16:00 - 20:00

Jihlavská (proti garážím)

11 16:00 - 20:00

Vavřenova

01 16:00 - 20:00

K Výzkumným ústavům

11 16:00 - 20:00

Pod Dálnicí č. 1

02 16:00 - 20:00

Lukešova x Bohrova

14 16:00 - 20:00

Družstevní ochoz x Zdařilá

02 16:00 - 20:00

Bítovská

14 16:00 - 20:00

V Zálomu x Na Jezerce

02 16:00 - 20:00

Klánova x U Vodotoku

14 16:00 - 20:00

Nad Pískovnou x Přechodní

02 16:00 - 20:00

Na Zlatnici x Na Podkovce

14 16:00 - 20:00

Valtínovská x Hornokrčská

03 16:00 - 20:00

Podolská x K Vysoké cestě

14 16:00 - 20:00

Pod Višňovkou

03 16:00 - 20:00

Plamínkové (u garáží)

14 16:00 - 20:00

Mezivrší x Nad Šálkovnou

03 16:00 - 20:00

Kamenitá

15 16:00 - 20:00

Jeremenkova x Sitteho

03 16:00 - 20:00

Branická x K Ryšánce

15 16:00 - 20:00

Pod Lysinami 2 - u trafačky č. TS 5178

03 16:00 - 20:00

Sinkulova x Na Klikovce

15 16:00 - 20:00

Pod Děkankou x Nad Spádem

03 16:00 - 20:00

V Hodkovičkách x Jitřní

15 16:00 - 20:00

Halasova x U Strže

04 16:00 - 20:00

Pod Jalovým dvorem

15 16:00 - 20:00

Murgašova

04 16:00 - 20:00

Jílovská (u Údolní)

15 16:00 - 20:00

Zachova x Nad Svahem

04 16:00 - 20:00

Na Veselí x V Občanském domově

16 16:00 - 20:00

Zelený pruh x Za Pruhy (u parkoviště)

04 16:00 - 20:00

Pod Vršovickou vodárnou III.

16 16:00 - 20:00

Herálecká I. x Pacovská

07 16:00 - 20:00

Jiskrova x Na Mlejnku

16 16:00 - 20:00

Nad lesním div.x Němčická

07 16:00 - 20:00

Podolská x U Vápenné skály

16 16:00 - 20:00

U Habrovky x U Krč.vodárny

07 16:00 - 20:00

Ružinovská x Kukučínova

16 16:00 - 20:00

Vrbova (u garáží)

07 16:00 - 20:00

Nad Havlem x U Krč.nádraží

16 16:00 - 20:00

Lopatecká x Doudova

07 16:00 - 20:00

Sládkovičova

16 16:00 - 20:00

Michelská x U Michelského mlýna

08 16:00 - 20:00

Fillova x Rabasova

17 16:00 - 20:00

Pod Krčským lesem x Ružinovská

08 16:00 - 20:00

Mirotická x Čimelická (u ul. Novodvorská) 17 16:00 - 20:00

Na Vrstvách x Pod Pekařkou

08 16:00 - 20:00

Jihozápadní V. x Jižní IX.

17 16:00 - 20:00

Korandova x Havlovického

08 16:00 - 20:00

Na Chodovci (parkoviště proti škole)

17 16:00 - 20:00

Mikuláše z Husi

08 16:00 - 20:00

Jižní XVI.

17 16:00 - 20:00

Žilinská

09 16:00 - 20:00

Choceradská x Senohrabská

17 16:00 - 20:00

Kotorská (u jeslí)

09 16:00 - 20:00

Severovýchodní IV. x Severní IV.

17 16:00 - 20:00

Boleslavova x Božetěchova

09 16:00 - 20:00

Viktorinova

18 16:00 - 20:00

Vzdušná x Na Rovinách

09 16:00 - 20:00

Ohradní x Na Křivině

18 16:00 - 20:00

Zapadlá x Zelený pruh

09 16:00 - 20:00

Podolská x Pravá

18 16:00 - 20:00

09 16:00 - 20:00

Vánoční stromky do popelnice nepatří
V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici
nebo kontejner na směsný odpad, lze stromky
volně odložit vedle nich, v ostatních případech
(činžovní a rodinná zástavba nebo nádoby
v kleci) prosíme o odložení vánočních stromků
k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad.
Vyhozené vánoční stromky rozhodně nepatří
do nádob na směsný odpad, protože výrazně
snižují jejich kapacitu.
Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den
před odvozem komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění v ulicích
po zbytečně dlouhou dobu. Stromky jsou do
vozů na komunální odpad nakládány v běžných
svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat
po celý leden a únor. Výjimka platí pro umělé

stromky. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný
odpad, ale do sběrného dvora. (red)

www.praha4.cz

společnost

Mezi námi propojuje
generace i na dálku
Znovu nastalo období izolace, jejíž dopad
nejvíce postihuje právě naše nejstarší. Proto se
obecně prospěšná společnost Mezi námi, jejíž
kancelář najdete v pankrácké ulici Pujmanové, snaží vazby mezi propojenými zařízeními
a také dobrovolníky udržovat i v distanční formě a vymýšlí různé projekty na jejich podporu.
Jedním z nich je Pohádkový rok, aktivita, do
které jsou zapojeny mateřské školy a seniorská
zařízení. Děti a senioři pro sebe navzájem tvoří
dle zadaného tématu, pohádky měsíce. „Začali
jsme v září Večerníčkem, v říjnu jsme vyráběli
vodníky a do konce školního roku nás čeká ještě
spousta krásných pohádkových postav. Rukama
nám prochází nádherné obrázky, dekorace a dojemné vzkazy. Všem jde o jediné, pomoci našim
seniorům překlenout toto nelehké období ve
zdraví na těle i na duši,“ říká Pavla Janoušková,
koordinátor programu Povídej.
Pro mezigenerační propojení využívá organizace Mezi námi i moderní technologie, takže
v mateřských školách vznikají úžasné počiny.
„Paní učitelky jsou plné inspirace a s dětmi na-

hrávají pro seniory i pásma písniček, básniček
a pohybových říkanek. Na našem YouTube kanále taková najdete,“ informuje Pavla Janoušková a dodává: „Naši dobrovolníci, senioři z Klubu
pohádkových čtecích babiček a dědečků, také
nezahálí. Jejich setkání s dětmi při pravidelném
čtení v mateřských školách jim natolik chybí, že
jsme se společně rozhodli pro natočení pohádek
na video. VideoPohádky si tak děti mohou z našeho YouTube kanálu pouštět i doma.“
Pokud se do mezigeneračního programu chcete
také zapojit, více informací najdete na www.
mezi-nami.cz/aktuality. (red)

Vánoční akce a bohoslužby v Praze 4
Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa, Školní ul. 1842/3a, Braník
8. 12. 18.00 hod. Slavnost Neposkvrněného
početí Panny Marie. 12. 12. 9.00-13.00 hod. Adventní duchovní obnova (rekolekce) s možností
přijetí svátosti smíření. 20. 12. 10.30 a 18.00
hod. 4. neděle adventní. 23. 12. 18.00 hod. mše
sv. 24. 12. 15.00 hod. Živý betlém, 15.30 hod.
Vánoční zpívání; 16.00 hod. Štědrý den mše sv.
(nejen pro děti a seniory); 24.00 hod. Štědrý
den půlnoční mše sv. 25. 12. 10.30 hod. Slavnost
Narození Páně (Boží hod vánoční).
26. 12. 10.30 hod. Svátek sv. Štěpána. 27. 12.
10.30 a 18.00 hod. Svátek Sv. Rodiny (obnova
manž. slibů), Svátek sv. Jana apoštola (žehnání vína). 28. 12. 18.00 hod. mše sv. Svátek
sv. Mláďátek, mučedníků. 29. 12. 18.00 hod.
mše sv. 30. 12. 18.00 hod. mše sv. 31. 12. 18.00
hod. Svátek sv. Silvestra - závěr občanského
roku s poděkováním za uplynulý rok. 1. 1. 2021
10.30 hod. Slavnost Matky Boží Panny Marie
- Nový rok. 2. 1. 18.00 hod. mše sv. Zasvěcení
Neposkvrněnému srdci Panny Marie. 3. 1. 10.30
a 18.00 hod. mše sv. Nejsvětější Jméno Ježíš.
Vždy před mší sv. a po ní je možné si od vánočních svátků prohlédnout branický betlém.
Římskokatolická farnost u kostela sv. Michaela archanděla, Pod Vyšehradem 14, Podolí
29. 11. 9.00 hod. 1. neděle adventní (svěcení
adventních věnců). 20. 12. 9.00 hod. 4. neděle
adventní. 24. 12. 22.00 hod. Štědrý den. 25. 12.
9.00 hod. Slavnost Narození Páně (Boží hod
vánoční). 26. 12. 9.00 hod. Svátek sv. Štěpána.
www.praha4.cz

27. 12. 9.00 hod. Svátek sv. rodiny (obnova
manželských slibů), Svátek sv. Jana apoštola
(svěcení vína). 29. 12. 15.00 hod. bohoslužba
a po ní prohlídka betléma. 31. 12. 15.00 hod.
Svátek sv. Silvestra – Závěr občanského roku
s poděkováním za uplynulý rok. 1. 1. 9.00 hod.
Slavnost Matky Boží Panny Marie - Nový rok.
3. 1. 9.00 hod. mše sv. Nejsvětější Jméno Ježíš.
Vždy před mší sv. a po ní je od vánočních svátků
možnost prohlédnout si podolský betlém.
Kostel sv. Václava, Pod Vilami 1, Nusle
24. 12. 16.00 a 24.00 hod. mše svatá. 25., 26. 12.
a 1. 1. 11.00 hod. mše svatá. 31. 12. 16.00 hod.
mše svatá.
Kostel sv. Pankráce, Na Pankráci, Pankrác
24. 12. 15.00 hod. mše svatá. 25., 26. 12.
a 1. 1. 9.00 hod. mše svatá.
Oba kostely jsou pro návštěvu jesliček otevřeny
tři čtvrtě hodiny před začátkem mše sv. Případné další akce nebo změny najdete
na https://farnostnusle.websnadno.cz.

Společenská rubrika
Před rokem nás opustila naše milovaná
babička, maminka
a manželka Ing. Jana
Fojtíková z Krče.
Děkujeme všem, kdo
ji znali, za tichou
vzpomínku! Manžel
s rodinou.
Blahopřání či kondolence jsou v Tučňáku zveřejňovány bezplatně. Text a případné foto zasílejte
na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz
Vážení senioři z Prahy 4,
zdraví je to nejdůležitější, co máme. Je nutné ho
chránit. Jak jsme vás již informovali v předešlém vydání, MČ Praha 4 se rozhodla do konce
roku zrušit všechny plánované akce, a to nejen
pro seniory. Stále věříme, že se vše co nejdříve
přežene a v novém roce navážeme na košatou
nabídku akcí a společného potkávání se. Chápeme, že vám chybí komentované procházky
Prahou, exkurze, pracovní dílny a jiné akce pořádané oddělením rodinné politiky, ale v současné době je nutné myslet především na prevenci.
A eliminovat možnosti přenosu nákazy.
Jakmile se situace uklidní a běžný život se
začne vracet do normálu, nabídneme vám opět
pestrou škálu sportovních, kulturních, vzdělávacích a jiných aktivit, aby si každý z vás mohl
najít to své. Máte-li ovšem již teď tipy či nápady
na akce, neváhejte se o ně s námi podělit. Vaše
návrhy zasílejte na e-mail barbora.vesela@praha4.cz. Tento e-mail lze využít i pro vaše dotazy,
připomínky a další podněty. Udržujte svěží
mysl, dbejte bezpečnostních opatření, věnujte
čas péči o své zdraví, nepřestávejte věřit v brzké
zlepšení zdravotní situace a především si užijte
pokud možno poklidné, hřejivé a veselé svátky
vánoční. Do nového roku vstupte v plné síle,
radosti a bez bázně.
Těšíme se na viděnou v klidnějších časech.
Odbor školství, prevence a rodinné politiky MČ
Praha 4
Svozy omezí nepořádek
Konsorcium Pražské odpady 2016-2025, které
tvoří Pražské služby, a.s., a AVE Pražské komunální služby a.s., zajistí během vánočních svátků svoz směsného a tříděného odpadu na území
metropole. Program svozu je vytvořen tak, aby
nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal
kolem nich nepořádek. V termínu od
24. 12. do 31. 12. 2020 budou zajištěny standardní pracovní směny a svoz směsného odpadu
bude probíhat dle příslušných svozových plánů,
tedy jako v běžných dnech. Vinou větší zátěže
i na separačních místech budou svozy tříděných
složek odpadu v posíleném režimu. U tříděného
odpadu budou v kritických oblastech posíleny
svozy v období 23. 12. - 31. 12. 2020, jinak bude
vše probíhat také dle příslušných svozových
plánů. (red)
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na konec
Co přejete obyvatelům Prahy 4 do roku 2021?
Zeptali jsme se některých čestných občanů
naší městské části, co nám vinšují do dalších
12 měsíců.
Jiří Žáček: „Do roku 2021 přeju všem obyvatelům Prahy 4 - jakož i všem Pražákům a také
Mimopražským - pevné zdraví a veselou mysl,
obojí budeme potřebovat.“
Ing. Vladimír Prchlík: „Přál bych si, aby městská
část Praha 4 byla přívětivým místem s milujícími
rodiči se zdravými a poslušnými dětmi, se vzdělanými občany a se starší generací, žijící šťastně
a v radosti ze života. Přál bych si, aby veřejná
prostranství byla čistá s dobře udržovanou zelení,
s kvetoucími zahrádkami a městskými parky. Přál
bych si, aby lidé žili skromně, pečovali o svá obydlí,
aby děti milovaly své rodiče a prarodiče, ve škole
byly pilné, rády se učily, chovaly se slušně ke svým
učitelům a k dospělým a měly úctu ke starým
lidem. Naučme se radovat z každého dobrého skutku, obětovat se pro druhé, milovat a chránit vždy
svůj domov a vlast. Připomínejme si odkaz a hrdinství československých legionářů v čele s profesorem Tomášem Garriguem Masarykem za 1. velké
světové války a hrdinů 2. světové války a domácího
odboje za osvobození Československa. Věřím, že
Praha 4 bude stále živým a příjemným místem, kde
si slušní lidé a dobří sousedé vzájemně pomáhají,
žijí šťastně ve zdravém životním prostředí, přátelství a mají se rádi. To bych přál obyvatelům čtyřky
nejenom do roku 2021, ale i do dalších sta let!“
Jaroslav Němeček: „Asi všichni si přejeme, aby
tato nemocná corodoba skončila a my jsme si
mohli přát něco prostého a jednoduchého. Třeba
aby někdo konečně dokončil rozkopané dětské
hřiště v naši ulici, aby někdo spravil chodníky
a aby bylo více čtyřlístků a ptáků i veverek
a méně aut a starostí. Všem obyvatelům Prahy 4
přeji pevné zdraví a vysoké nebe nad hlavou.“

sebe uvádím jen dvě akce, s nimiž mám určitým
způsobem co do činění: výborně provedená úprava
křižovatky v Branické ulici u nájezdu na Barrandovský most a úspěšně pokračující průzkumné práce
na připravované lince metra D, která bude pro
Prahu 4 zásadním přínosem z hlediska dopravního
i z hlediska zlepšení životního prostředí, a to díky
výraznému omezení autobusové dopravy do oblasti
Nových Dvorů. Na druhé straně by ke spokojenosti
mnoha obyvatel přispělo i vyřešení toho, co se zatím nedaří. Za sebe uvádím opět jen dvě záležitosti
z okolí mně blízkého: trvale neuspokojivý stav
pochozího prostoru na stropě stanice metra Budějovická, který znemožňuje plnohodnotné užívání
oblíbené a frekventované lokality (spadá na vrub
Magistrátu hl. m. Prahy!), a totálně neudržované
veřejné sportovní hřiště v Herálecké ulici za budovou Husitské teologické fakulty UK na Zelené Lišce.
Závěr mé odpovědi na položenou anketní otázku
nemůže skončit jinak, než přáním do příštího roku
všem spoluobyvatelům Prahy 4 - především zdraví
a možnost klidného a úspěšného prožití větší části
roku 2021, zbaveného současných stresů.“
Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.: „Obyvatelům
Prahy 4, ale nejen jim, přeji aby se v příštím
roce radovali. Jako lékař vidím pacienty, a to
i s vážnými nemocemi, kteří se radují z každého
dne. Bohužel na druhé straně potkávám mnoho
zdravých, kteří jsou stále nespokojeni a neumí se
radovat. Těmto bych rád připomněl, že pesimisté
se propadají do samoty, která jejich pesimismus
prohlubuje. I v příštím roce přece bude, jak věřím, na světě více pozitivního než negativního.“

Přání od Emmy Srncové
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soutěžte
a vyhrajte knihu

Vášně duše je kniha emeritního profesora římské
univerzity Raffaela Simoneho, která vypráví
o závěru života slavného filozofa Reného
Descarta. V překladu Evy Klímové a s jejím
doslovem ji poprvé v češtině vydalo
nakladatelství Dauphin. Historický román
pojednává o vztazích Reného Descarta
s královnou Kristýnou a princeznou Alžbětou
Falckou. Odehrává se na švédském královském
dvoře 17. století. Je sepsán ve formě dopisů,
skutečných i fiktivních, které si protagonisté
vyměňují prostřednictvím různých osob. Pravda
a fikce se tak neoddělitelně prolínají a čtenáři se
nabízí neotřelý pohled na konec života velkého
filozofa na pozadí událostí švédského dvora.
Soutěžní otázka:
Ve kterém městě René Descartes zemřel?
a) Stockholm, b) Oslo, c) Tours

Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.:
„Všem obyvatelům Prahy 4 přeji po celý rok
2021 šťastný úsměv a klidnou mysl.“
Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc.: „Přeji všem obyvatelům, aby se jim v prostředí Prahy 4 dobře žilo
a cítili se v něm spokojeni. K tomu jistě pomáhají
počiny, které naší čtvrť zlepšily či zlepší v letech
příštích. Preference obyvatel se nepochybně liší, za

Soutěž

Odpověď zašlete na e-mail: martin.dudek@
ceskydomov.cz do 10. 12. 2020. Tři výherci
získají po knize. Výherci z listopadového čísla
(správná odpověď b – Lucie Borhyová): Pavla
Marková, Svatava Pokorná a Soňa Konířová.
Gratulujeme! Výherci budou kontaktováni
e-mailem.
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OdSKoČTe
PRo dÁRkY
KlIDnĚ v NaTÁČKÁcH
Novo Plaza

jsme Vám nejblíž

SC-392226/11

inzerce

Vážení spoluobčané,

v průběhu roku jsme na těchto stránkách postupně přinášeli témata, která mají z našeho
pohledu celospolečenský dopad na budoucnost rozvoje Prahy i celé České republiky.
Vážíme si vašeho zájmu a současně věříme, že jsme vás také inspirovali k zamyšlení
nad touto problematikou týkající se celé dnešní i budoucí společnosti. Navíc současná
epidemiologická situace, která je bezesporu nelehkou zkouškou, nás o to víc vede
k uvědomění si podstatných faktů, hodnot, odpovědnosti a správných rozhodnutí pro lepší
budoucnost naší i našich potomků. Proto chceme v této aktivitě pokračovat
i v nadcházejícím roce a věříme, že nás i nadále budete sledovat.
S úctou
Radim Passer, zakladatel Passerinvest Group, a.s.

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě
a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.
(Bible, Filipským 4,6)

Přejeme vám krásné Vánoce
a šťastný nový rok

2021

SC-392174/11

